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VPISI V
JEZIKOVNE 

TEČAJE
ZA OTROKE IN ODRASLE

Breznikova ul. 15, Domžale, 

Tel.:  01 721 69 13, GSM: 041 317 444
dude@dude.si, www.dude.si

20 let

ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
FRANCOŠČINA
ITALIJANŠČINA
RUŠČINA
ŠPANŠČINA
SLOVENŠČINA
LATINŠČINA
KITAJŠČINA

M: 041 553 711, T: 01  831 73 60
www.ita-jezikovnasola.com, E: itadar@gmail.com

Pouk prvih skupin se bo začel 24. 9. 2018.
V tečaje se lahko vpišete vsak dan od 4. 9. 2018, od 14. do 19. ure.

Tečajnike vpisujemo tudi med šolskim letom.
VABLJENI K VPISU V NAŠO ŠOLO V CENTRU KAMNIKA!
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ŠPORT

S tremi ekipami  
v prvi ligi
Za Calcit Volley je tudi letoš-
nje poletje trajalo le do za-
četka avgusta, ko je njihova 
prva moška ekipa začela 
priprave na novo sezono, ki 
bo za kamniški klub v marsi-
čem nekaj posebnega.
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ZANIMIVOSTI

Skrivnosti, norosti  
in radosti vzgoje
Kamničanka mag. Katarina 
Kesič Dimic je pred kratkim 
izdala že svojo štirinajsto 
knjigo z naslovom Vzgojarije.
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klavir
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flavta
in drugi inštrumenti
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Vpis:
031 226 205

info@skalar.pro
www.skalar.pro

Razvijamo 
veselje 

do glasbe!
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PODJETNIŠTVO

Prestolnica malih 
pivovarjev
Na Kamniškem deluje kar 
šest mikropivovarn, kar je na 
število prebivalcev največ pri 
nas. Na trgu že uveljavljene 
znamke so pivovarne Mali 
grad, Maister, Lampelj, Me-
nin'c, Barut in Mister.
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Jasna Paladin

Kamnik – Šolske počitnice 
so pri koncu in v kamniških 
šolah je že vse pripravljeno 
na začetek pouka. No, sko-
rajda – zaradi gradbenih del 
bodo pouk v domači šoli ne-
koliko kasneje začeli učenci 
Podružnične šole Zgornji 
Tuhinj in učenci Podružnič-
ne šole Sela.

Prve dni pouka bodo na 
matični šoli
Občina se je letos namreč 
lotila večje rekonstrukcije in 
nadzidave podružnične šole 
v Zgornjem Tuhinju, s kate-
ro bodo učencem in učite-
ljem zagotovili nove prosto-

re, ki jih potrebujejo za so-
dobno organizacijo pouka, 
jutranjega varstva in popol-
danskega bivanja za učence 
od prvega do četrtega razre-
da. »Šola bo v nadzidanem 
drugem nadstropju (izdela-
va armirane betonske ploš-
če, nadzidava, zamenjava 
strešne kritine, napeljava 
vseh inštalacij in ureditev 
prostorov) pridobila dve 
novi učilnici in dva kabine-
ta, v pritličju pa bo urejena 
večja telovadnica in preno-
vljena kuhinja z novo jedil-
nico. Posegi so obsežni in 
zahtevni, pomembno pa je, 
da bo šola na koncu v celoti 
prenovljena in bo kot taka 
lahko še dolgo služila svoje-
mu namenu,« so projekt, 

vreden 450 tisoč evrov, 
predstavili na občini. Dela 
morajo po pogodbi biti kon-
čana do 19. septembra, do 
pridobitve uporabnega do-
voljenja pa bodo otroci zača-
sno preseljeni na matično 
Osnovno šolo Šmartno v 
Tuhinju.
Prve dni pouka bodo tam 
preživeli tudi učenci iz Sel, 
saj občina v teh dneh priča-
kuje uporabno dovoljenje za 
investicijo, ki so jo poleti iz-
peljali na tamkajšnji podru-
žnični šoli. »Na Podružnič-
ni šoli Sela smo za potrebe 
pouka prenovili celotno prvo 
nadstropje, kjer je bilo nek-
daj stanovanje. Lesene stope 
smo nadomestili z armirano 
betonsko ploščo, v prvem 

nadstropju sta urejeni telo-
vadnica in učilnica, prav 
tako je poleg telovadnice 
prostor za shranjevanje 
orodja. Otroci so do sedaj te-
lovadili kar v avli (na hodni-
ku) šole, prav tako je bila v 
šoli za izvajanje pouka pro-
storska stiska, zato bo novo 
nadstropje za vse res velika 
pridobitev,« poudarjajo na 
občini. Pogodbena vrednost 
investicije znaša približno 
sedemdeset tisoč evrov, 
hkrati pa so pri šoli na igri-
šču zamenjali dotrajano og-
rajo in namestili širša vrata, 
ki omogočajo dostop na igri-
šče tudi gasilskim in dru-
gim vozilom.

Učenci se vračajo  
v šolske klopi
V ponedeljek se začenja novo šolsko leto, ki bo v kamniških osnovnih šolah nekaj posebnega 
predvsem za 326 prvošolcev. Počitnice so bile priložnost tudi za vzdrževalna dela; novih prostorov se 
bodo tako razveselili v podružničnih šolah Zgornji Tuhinj in Sela. Kaj pa se dogaja z načrtovano 
gradnjo Osnovne šole Frana Albrehta?

OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta – ena šola nova, druga pa dotrajana. / Foto: Jasna Paladin

43. stran

OBČINSKE NOVICE

Letos kar štiri razstave 
o nošah
Kamnik bo med 6. in 9. sep-
tembrom v znamenju že 48. 
Dnevov narodnih noš in ob-
lačilne dediščine, organiza-
torji pa so se potrudili, da bo 
program letos še kakovo-
stnejši.

stran 2 Priloga od 9. do16. strani

Velika planina – Pastirji na Veliki, Mali in Gojški planini 
bodo svojo živino že kmalu prignali v dolino, v družbi Ve-
lika planina pa z navdušenjem preštevajo obiskovalce, ki 
so to poletje obiskali planino in Kamp Alpe pri spodnji 
postaji nihalke. Kot so sporočili, so letos na planino z ni-
halko prepeljali že petdeset tisoč potnikov (šest tisoč več 
kot lani v enakem obdobju), večinoma družine, v kampu 
so lani poleti našteli 1600 nočitev, letos pa do sredine av-
gusta že 2200. Večina gostov prihaja iz Nemčije, Francije, 
Nizozemske, Češke in Španije. Od 7. do 9. septembra na 
Veliki planini pripravljajo Vikend odprtih vrat – in v sklopu 
tega tudi nedeljsko brezplačno vodenje po kulturnih in na-
ravnih znamenitostih planine. J. P.

Na Veliki planini rekordno število obiskovalcev
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ODGOVORNA UREDNICA:
Jasna Paladin  
jasna.paladin@g-glas.si, 031/868-251

OGLASNO TRŽENJE: 
Mateja Žvižaj  
mateja.zvizaj@g-glas.si, 041/962-143

ZAHVALE, OSMRTNICE: 
Renata Frakelj  
malioglasi@g-glas.si, 04/201-42-47

NAROČNINE:  
Špela Volčjak
narocnine@g-glas.si, 04/201-42-41

KAMNIČAN-KA (ISSN 2463-8536), ustanovitelj Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 
Kamnik; izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj 
(sedež uredništva, tel. 04/201-42-00, faks 04/201-42-13, info@g-glas.si)

Časopis Kamničan-ka izhaja dvakrat na mesec v nakladi 17.100 izvodov, tokratna 
številka izide v nakladi 31.000 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva 
v Občini Kamnik, priložen je tudi Gorenjskemu glasu. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko 
središče Ljubljana. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.

Nenaročenih prispevkov in pisem ne honoriramo in ne vračamo. Pisma bralcev so 
omejena na 3000 znakov skupaj s presledki, pošljete jih lahko odgovorni urednici 
ali na naslov: info@g-glas.si. Časopis Kamničan-ka lahko naročite, naročnina za leto 
2018 znaša 37,40 EUR (22 izidov po 1,70 EUR).

Časopis Kamničan-ka bo naslednjič izšel predvidoma 21. septembra 2018, prispevke 
lahko pošljete najkasneje do četrtka, 13. septembra 2018.

OBČINA KAMNIK

objavlja JAVNI RAZPIS za:

dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva za naslednje oblike pomoči: 

1.  pospeševanje zaposlovanja
2.  sofinanciranje najemnin v starem mestnem jedru
3.  sofinanciranje udeležbe na sejmih in razstavah

Razpisna dokumentacija bo objavljena na uradni spletni stra-
ni Občine Kamnik www.kamnik.si od petka, 31. avgusta 2018, 
dalje. Vloge je treba oddati najkasneje do petka, 3. oktobra 
2018, do 13. ure. 
Dodatne informacije: Katarina Ščetinin, po telefonu: 01/831 
81 27 ali elektronski pošti: katarina.scetinin@kamnik.si
    

Igor Žavbi l.r.
podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana
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Jasna Paladin

Kamnik – Poleg tradicional-
ne povorke narodnih noš, 
klasične ponudbe na stojni-
cah, nastopov zabavnih sku-
pin in drugega spremljeval-
nega programa so organiza-
torji iz Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik le-
tos pripravili kar štiri stro-
kovne razstave. Dve sta že 
na ogled, eno bodo odprli 
danes, 31. avgusta, še eno pa 
v četrtek, 6. septembra. Od-
prtje dveh razstav so tako 
letos prvič pripravili že pred 
uradnim začetkom tega naj-
večjega etnološkega festivala 
pri nas.

Za uvod prekmurske in 
hrvaške noše
V prostorih Občine Kamnik 
si je že mogoče ogledati 
razstavo z naslovom Marko-
va herbija, ki predstavlja ob-
lačilno dediščino dela slo-
venskih Prekmurcev, ki se 
imenujejo Marki (herbija 

pomeni dediščina). Gre za 
del istoimenskega projekta, 
v okviru katerega so šiviljski 
in drugi mojstri na podlagi 
znanstvene študije in ob 

strokovni pomoči Bojana 
Knifica izdelali povsem 
novo kostumsko podobo 
folklorne skupine – deset 
kompletov ženskih in deset 

kompletov moških kostu-
mov, pet kompletov za mu-
zikante in opravo za pozva-
čina, ki predstavljajo inter-
pretacijo oblačilne kulture 
Beltinčanov na prelomu iz 
19. v 20. stoletje. Razstava 
bo odprta do 10. septembra, 
in sicer v času uradnih ur 
Občine Kamnik.
V Galeriji Miha Maleš pa so 
prav tako v torek, 21. avgu-
sta, odprli razstavo Zakladi 
hrvaške oblačilne in nesnov-
ne dediščine, ki sta jo obi-
skovalcem predstavila To-
mislav Brekalo iz Folklorne-
ga ansambla Zagreb - Mar-
kovac in višja strokovna so-
delavka za kulturne in peda-
goške programe iz izposoje-
valnice in delavnice naro-
dnih noš (Posudionica i ra-
dionica narodnih nošnji) 
Ivana Ružić. Na razstavi, ki 
bo na ogled do 20. sep-
tembra, je zaščitena nesnov-
na kulturna dediščina Hrva-
ške predstavljena v posredni 
ali neposredni povezavi z 
razstavljenimi eksponati, ki 
so izbrani tako, da prikazu-
jejo oblačilno dediščino Hr-
vaške v njenih vseh štirih 
regijah (panonski, alpski, 
dinarski in jadranski).
Obe razstavi sta odprla po-
džupan Občine Kamnik v 
začasnem opravljanju funk-
cije župana Igor Žavbi in 
vodja oddelka kultura na Za-
vodu za turizem, šport in 
kulturo Kamnik dr. Tomaž 
Simetinger.
V okviru 48. Dnevov naro-
dnih noš in oblačilne dediš-
čine bosta na ogled še dve 
razstavi, in sicer Spodi n'č, 
gor pa b'l mau v Galeriji 
Dika (odprtje bo danes 31. 
avgusta, ob 17. uri) ter Le 
kam sodi ta obleka v Galeriji 
nad Kavarno Veronika (od-
prtje razstave bo v četrtek, 6. 
septembra, ob 19. uri).

Letos kar štiri 
razstave o nošah
Kamnik bo med 6. in 9. septembrom v znamenju že 48. Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine, 
organizatorji pa so se potrudili, da bo program letos še kakovostnejši.

Igor Žavbi in dr. Tomaž Simetinger na odprtju razstave v prostorih Občine Kamnik 

Avtorji razstave Zakladi hrvaške oblačilne in nesnovne dediščine v Galeriji Miha Maleš 

V Galeriji Miha Maleš je na ogled nekaj dragocenih primerkov hrvaške oblačilne dediščine.

Jasna Paladin

Kamnik – Na Policijski po-
staji Kamnik bodo v prihaja-
jočih dneh veliko pozornosti 
namenili začetku šolskega 
leta. »Poskrbimo, da bo šol-
ska pot v času, ko naši otroci 
ponovno – nekateri pa tudi 
prvič – vstopijo v šolo, čim 
varnejša in prijetnejša. Vsi 
vemo, da je ponovna vključi-
tev v ustaljene šolske ritme 
vedno izziv za vse. Tega se 
dobro zavedamo na Policij-
ski postaji Kamnik, zato 
bomo ob pomoči ostalih de-
ležnikov v času prehoda v 
šolski čas našim najranlji-
vejšim skupinam udeležen-
cev v prometu poskušali za-
gotoviti varnost. A to lahko 
zagotovimo le, če jim tudi 
vsi ostali udeleženci v pro-
metu namenimo vso skrb, 
pomoč in razumevanje. 
Zelo pomembno je, da jim 
pokažemo, kaj je vzorno in 
zgledno ravnanje v prometu 
že s tem, ko spoštujemo ce-
stnoprometne predpise.

V luči boljše varnosti smo 
policisti še pred začetkom 
šolskega leta v okolicah šol 
okrepili svojo prisotnost, 
med 3. in 14. septembrom 
pa bomo na izpostavljenih 
mestih izvajali prometno 
preventivno akcijo ob začet-
ku šolskega leta in izvedbo 
represivnih ukrepov zoper 
kršitelje prometnih predpi-
sov. Aktivnosti v občinah 
Kamnik in Komenda bomo 
izvajali v sodelovanju s šola-
mi, lokalno skupnostjo, pro-
stovoljci, združenjem šofer-
jev in avtomehanikov, AMD 
Kamnik, društvi upokojen-
cev, zavarovalnic, zainteresi-
ranimi podjetji ter starši. 
Vse udeležence, predvsem 
voznike, opozarjamo na 
prisotnost otrok v prometu 
ter na nevarnosti, kot so 
prečkanje ceste, hojo otrok 
po pločnikih in ob vozišču. 
Še posebej opozarjamo na 
prilagojeno hitrost vožnje,« 
opozarja Aleksander Perk-
lič, komandir Policijske po-
staje Kamnik.

Naj bo pot v šolo 
in domov varna
Policisti ob začetku šolskega leta opozarjajo 
voznike, naj predvsem v bližini šol prilagodijo 
hitrost vožnje. Nadzor bodo še zlasti okrepili 
med 3. in 14. septembrom.
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Nagovor podžupana v začasnem opravljanju 
funkcije župana Igorja Žavbija prvošolcem, 
učencem in dijakom

Drage prvošolke, dragi prvošolci, 
učenci, dijaki,

prvi ponedeljek v mesecu septembru bo za mnoge prav 
poseben dan. Prvič boste prestopili šolski prag, kar je prav 
poseben mejnik v življenju vsakega izmed nas. Obdobje 
najbolj brezskrbnega odraščanja je za vami. Z radostjo, pri-
čakovanjem in pozitivnim vznemirjanjem vstopate v novo 
obdobje odraščanja, ki se ga vsi veselimo. To radost delite 
s starši, bližnjimi in prijatelji. Upoštevajte nasvete tistih, ki 
so to pot že prehodili, in naj vam bodo v oporo tudi takrat, 
ko boste mislili, da vam je težko. Prvič boste zaslišali šolski 
zvonec. Prisluhnili boste modrim nasvetom in znanju svo-
jih učiteljev. Pomembno vlogo na tej poti bodo imeli tudi 
vaši starši in starejši učenci, ki vam bodo z izkušnjami v 
veliko pomoč. Pridobili boste nova znanja in spoznanja o 
življenju okoli nas, nekoč, danes in v prihodnje. Pridobili pa 
boste tudi veščine, pomembne za vse življenje.

Radovedno in hrabro stopajte po poti učenja in pri tem ne 
pozabite na to, da je znanje bogastvo, ki vam ga bodo ne-
sebično delili tako vaši učitelji kot tudi vaši vrstniki. Naj se 
sliši še tako obrabljeno, a tega vam ne more vzeti nihče. 
Mnogi med vami boste v šolskih klopeh našli prijatelje za 
celo življenje. Mnogi boste z močno željo po znanju posta-
li glasniki svojega časa. Pri tem pa ne zanemarite dejstva, 
da so ustvarjalna in pozitivna dejanja tista, ki so tako zelo 
pomembna. Dejanja, ki vas izpopolnjujejo. Drobna, močna 
in premišljena dejanja, ki ne poznajo meja. Želim vam, da 
bi vedno znova in znova z velikim veseljem odkrivali, kaj 
vse je mogoče v svetu znanja. 

Naj bo šolsko leto 2018/2019 tisto, ki bo polno lepih 
doživetij, pri tem pa vam želim pazljivo ter varno pot v 
šolo in domov. 

 Vaš podžupan v začasnem 
 opravljanju funkcije župana 
 Igor ŽavbiGradbeni delavci so bili na 

delu tudi v Osnovni šoli Ma-
rije Vere na Duplici, kjer so 
v veliki telovadnici zamenja-
li dvoja dvokrilna vrata pri 
vhodu, odstranili obstoječe 
lesene obloge na tribunah in 
obstoječo kovinsko ograjo, 
ki je jo je zamenjala nova, 
ojačali so tribune, v celotni 
telovadnici pa so uredili tudi 

požarne izhode z novimi po-
žarnimi vrati. Dela, vredna 
približno 135 tisoč evrov, 
bodo v celoti zaključena do 
začetka šolskega leta.

Priprave na obnovo OŠ 
Frana Albrehta intenzivno 
tečejo
Še eno šolsko leto pa bodo 
kljub dolgoletnim pričako-
vanjem in optimističnim 

napovedim v starem objektu 
začeli učenci Osnovne šole 
Frana Albrehta. Na občino 
smo naslovili vprašanje, 
kako napredujejo projekti, 
kje se zatika in kdaj bi lahko 
začeli graditi.
»Priprava potrebne doku-
mentacije in postopki za 
obnovo OŠ Frana Albrehta 
ves čas intenzivno tečejo, 
med drugim je bila že iz-
delana dokumentacija za 
PGD ter vložena vloga za 
izdajo gradbenega dovolje-
nja. Vlogo je bilo treba do-
polniti s sklepom Arsa, ki 
pa ga za zdaj kljub večkra-
tnim pozivom še nismo 
prejeli, pričakujemo pa, da 
ga bomo v čim krajšem 
času. Vzporedno poteka iz-
delava projektov PZI in po-

pisov del, ki bodo v teh 
dneh zaključeni. Ko bomo 
imeli vse podatke in bo iz-
dano gradbeno dovoljenje, 
bo lahko dopolnjen Inve-
sticijski program, ki bo 
predložen v obravnavo na 
eno izmed prihodnjih sej 
Občinskega sveta. Če bi 
vse potekalo brez zapletov, 
bi gradnjo lahko začeli 
spomladi 2019,« so nam 
odgovorili.
Na OŠ Frana Albrehta bo 
(skupaj z vsemi podružnica-
mi) v tem šolskem letu tudi 
največ učencev – 820, na OŠ 
Marije Vere jih bo 551, na 
OŠ Toma Brejca 644, na OŠ 
Šmartno v Tuhinju 408, na 
OŠ Stranje 410 in na OŠ 27. 
julij Kamnik 38.

Učenci se vračajo  
v šolske klopi
31. stran

Če bi vse potekalo 
brez zapletov, bi 
gradnjo Osnovne šole 
Frana Albrehta lahko 
začeli spomladi 
prihodnje leto.

V tem šolskem letu bo največ učencev – 820 – 
na OŠ Frana Albrehta (skupaj z vsemi 
podružnicami), na OŠ Marije Vere jih bo 551, na 
OŠ Toma Brejca 644, na OŠ Šmartno v Tuhinju 
408, na OŠ Stranje 410 in na OŠ 27. julij 
Kamnik 38.

Jasna Paladin

Kamnik – Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik je 
skupaj s Podjetniškim klu-
bom Kamnik gostil dva-
najstčlansko gospodarsko 
delegacijo Kitajske.
»V delegaciji so bili pred-
stavniki uspešnih gospodar-
skih podjetij iz različnih ob-
močij Kitajske. Namen nji-
hovega obiska je bil spoznati 
Kamnik kot uspešno obmo-
čje za razvoj gospodarstva in 
se seznaniti s turizmom kot 
atraktivno gospodarsko pa-
nogo. Delegacija se je sreča-
la z vodstvom dveh uspe-
šnih podjetij v Kamniku – 
Elektrino in Nektar Naturo, 
obiskala Veliko planino ter 
se zvečer v KIKštarterju po-
govorila o delovanju Podje-
tniškega kluba Kamnik in 
inovativnih zagonskih pod-
jetij,« nam je povedala vodja 
sektorja turizem na Zavodu 
za turizem, šport in kulturo 
Kamnik Nina Irt in dodala, 
da je bil obisk plod sodelova-
nja s kitajsko turistično 
agencijo Shanghai E-fly In-
ternational Travel Service. 

Ti so Kamnik in njegove tu-
ristične znamenitosti obi-
skali letos januarja.

Navdušeni nad 
neokrnjeno naravo
Goste je v imenu Občine Ka-
mnik sprejel podžupan Ma-
tej Slapar. »Kamnik je lepa 

in perspektivna občina, ki se 
v podjetniškem in turistič-
nem smislu zelo razvija. Ne-
koč je bilo v mestu veliko 
uspešnih večjih podjetij in 
na njihovem pogorišču se 
danes razvijajo številna 
manjša podjetja, ki osvajajo 
evropske in tudi svetovne 

trge. Veselimo se sodelova-
nja tako na gospodarskem 
kot v turističnem smislu,« je 
dejal v svojem nagovoru.
Kitajski gostje so bili nav-
dušeni predvsem nad zele-
nim okoljem, neokrnjeno 
naravo, pitno vodo in čistim 
zrakom.

Kamnik zanimiv 
tudi za Kitajce
Nekaj uspešnih kamniških podjetij, KIKštarter in Veliko planino je pred dnevi obiskala gospodarska 
delegacija Kitajske.

Svojo proizvodnjo in produkte so predstavnikom kitajske delegacije predstavili tudi v 
Nektar Naturi. / Foto: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

Jasna Paladin

Kamnik – Direktorica Zavo-
da za turizem, šport in kul-
turo Kamnik Božena Peter-
lin je 30. junija svetu zavoda 
podala odstopno izjavo, da ji 
delovno razmerje na zavodu 
preneha 31. avgusta. Po sez-
nanitvi z odstopom se je 
svet zavoda soglasno odločil, 
da objavi javni razpis za di-
rektorja Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik. Na 
razpis, objavljen 19. julija, 
so prispele štiri vloge. Svet 
zavoda je 8. avgusta pregle-
dal prispele vloge in dve za-

radi nepopolnosti zavrnil, 
dve pa uvrstil v nadaljnji iz-
birni postopek, a tudi preos-
tali kandidatki v nadaljeva-
nju nista dobili podpore čla-
nov sveta zavoda, zato bodo 
razpis ponovili, do končne 
izbire pa bo od 1. septembra 
2018 dalje funkcijo direktor-
ja opravljal vršilec dolžnosti. 
Na to mesto so predlagali 
vodjo oddelka kultura na Za-
vodu za turizem, šport in 
kulturo Kamnik dr. Tomaža 
Simetingerja, ki se je tudi 
prijavil na razpis za direk-
torja, a je bila njegova vloga 
nepopolna.

Zavod še brez vodstva
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik bo po 
odstopu direktorice Božene Peterlin kot vršilec 
dolžnosti vodil dr. Tomaž Simetinger. Kljub na 
razpis prijavljenim kandidatom novega direktorja 
niso izbrali, zato bodo razpis ponovili.

Kamnik – Občina Kamnik je objavila javni poziv za dodelitev 
finančne pomoči dijakom in študentom za šolsko oz. študij-
sko leto 2018/19. Predmet javnega poziva je dodelitev en-
kratnih finančnih pomoči dijakom in študentom za kritje 
materialnih stroškov izobraževanja in enkratnih finančnih 
pomoči za študij v tujini. Občina ima v ta namen zagotovlje-
nih pet tisoč evrov, rok za prijave je 1. oktober. J. P.

Finančna pomoč za dijake in študente

Sela pri Kamniku – Prejšnji petek so se gasilci Prostovoljne-
ga gasilskega društva Sela pri Kamniku razveselili težko pri-
čakovanega novega gasilskega vozila, ki jim bo močno olaj-
šalo delo po hribovitih vaseh, kjer skrbijo za požarno var-
nost, saj ima pogon na vsa štiri kolesa. Novo vozili bodo 
predstavili na gasilski veselici, ki jo pripravljajo jutri, 1. sep-
tembra, ob 17. uri. J. P.

Novo vozilo za gasilce PGD Sela
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Prejeli smo

Običajno je, da se v osmrtni-
cah, objavljenih v Kamničan-
-ki, patronažni službi svojci 
zahvaljujejo za njihovo nese-
bično pomoč pokojnim.  
Ker sam še ne mislim umreti 
in moje osmrtnice, vsaj 
upam, še nekaj časa ne bo 
videti, so izrekanja te zahva-
le odvezani moji svojci.  Ve-
sel sem, da lahko sam izre-
čem svojo neizmerno hvale-
žnost za vso pomoč, ki mi jo 
je nudila patronažna služba 
kamniškega zdravstvenega 
doma. Njihovih imen ne 

Zahvala
Na Starem gradu že gradijo 
ploščad je naslov članka v 
predzadnji številki Kamničan-
-ke, v katerem nam avtor in 
pri projektu sodelujoči širše 
predstavijo zadevo in zadnje 
novice. Med občani je čutiti 
radovednost, kaj bo novost pri-
nesla, kaj bo omogočala in 
kako se bo vklopila v okolje. 
Kot navdušen obiskovalec gra-
du že od začetka, to je pred 
desetimi leti, sledim razvoju 
zanimivega in obetajočega 
podviga. Dosedanjemu en-
kratnemu tri četrtine kroga 
obsegajočemu razgledu po 
okolici bo dodan pogled s sko-
raj lebdeče točke navzdol na 
stoletja staro naselbino in na 
panoramo v smeri severa, za-
hoda in juga.
Grajski hrib je že doslej sam 
po sebi nudil razgled, ki ga ni 
daleč naokoli. Obiskovalci za 
vzrok svojega prihoda najpo-
gosteje omenjajo kombinacijo 
rekreacije in razgleda. Z graj-
ske terase lahko občudujemo 
venec Kamniških planin, z 
dostopa do glavne dvorane se 
odpira pogled po Ljubljanski 
kotlini, z razgledišča na jugo-
zahodnem kotu gradu vidimo 
še Julijce s Triglavom. Ko bo 
urejen lokal v pritličju nad bi-
fejem, bomo v vse tri smeri gle-
dali pod malo drugačnim ko-
tom in videli nekaj več prime-
stnega območja. Nadejam se, 
da bodo ob menjavi oken zni-
žali parapete. 
Toda … Zadnjič sem, sedeč ob 
kavi na grajski terasi, opazil, 
da proti severu drevesne kroš-
nje že nevarno ogrožajo pog-
led na Kamniško-Savinjske 
Alpe. Zakrite so že Tunjice, 
Nevlje, Vrhpolje in Mekinje, 
na meji so Stranje, Brezje; 
planinam je ostalo le še nekaj 
časa. Kaj pa potem?
Podobno je z razgledom na 
drugih točkah. Težko si zami-
šljam grajsko teraso kot neko 
areno pod modrim nebom, ob-
dano s starim zidovjem in bo-
hotnim zelenjem gozda. Kar 
pomnim nazaj, vrh nad nivo-
jem obnovljene lesene hiške ni 
bil pogozden, kvečjemu je bilo 
grmovje in divja gošča. 
Konkretno na severu je bil te-
rasast teren, v času pozidave 
večjega doma je bila tu postaja 
tovorne žičnice, spomnim se 
celo balinišča nekoliko niže. 
Še bolj nazaj graščaki niso 
trpeli gozda okoli gradu, da so 
imeli zaradi varnosti boljši 
razgled. 
Izhod oziroma rešitev vidim 
v smiselnem dogovoru med 
lastnikom in upravljavcem 
gradu, torej občino, in investi-
torjem ploščadi, ki je tudi la-
stnik gozda. Grad ima verje-
tno kakšno spomeniško zašči-
to. Zagotoviti je treba čim 
boljši razgled s celega gradu, 
ne le z ene točke. Drastična 
omejitev razgleda lahko po-
meni oživitev pravljice o speči 
Trnuljčici.

Janez Benkovič,  
Novi trg

Kaj bomo videli 
s Starega gradu?

Vse do 90. let 20. stol. je bil 
Kamnik pretežno industrijsko 
mesto. Med tranzicijo so mno-
ga večja podjetja propadla, 
toda nadomestila so jih števil-
na nova razvojna podjetja, ki 
so mednarodno konkurenčna 
in svoje izdelke ter storitve 
prodajajo doma in po svetu. 
Kamniška podjetja so v zad-
njih letih ustvarila okoli 500 
novih delovnih mest. Stopnja 
brezposelnosti je leta 2014 v 
občini Kamnik znašala 10,5 
%, letos junija pa 5,8% in je 
hkrati najnižja med 10 največ-
jimi občinami v Sloveniji; na 
ravni celotne Slovenije je juni-
ja letos znašala 7,9 %. V obči-
ni Kamnik si prizadevamo čim 
nižjo brezposelnost doseči s 

kakovostnimi, dobro plačani-
mi in varnimi delovnimi mesti.
Občina Kamnik je postala pri-
mer dobre prakse uspešnega 
dela za razvoj gospodarstva. 
Ob tem velja izpostaviti podje-
tniški pospeševalnik KIK Štar-
ter in odlično delo Podjetni-
škega kluba Kamnik, ki gradi 
na povezovanju in sodelova-
nju lokalnega gospodarstva.
Gospodarski razvoj Kamnika 
gre iskati ravno v sodelovanju 
med vsemi deležniki. Občina 
Kamnik skuša ustvarjati dobre 
pogoje za razvoj gospodar-
stva. Podjetniki pa ustvarjajo 
kakovostna in varna delovna 
mesta ter gradijo zdrava, 
uspešna in družbeno odgo-
vorna podjetja.
Kot podžupan imam za cilj, da 
Kamnik še naprej gradi na so-
delovanju in postane sopo-
menka za razvojno, močno in 
zdravo občino s svetlo priho-
dnostjo.

Matej Slapar,
podžupan Občine Kamnik
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Gospodarski razvoj Kamnika

Dopolnitev in komentar k 
članku Bazne postaje med hi-
šami ne želijo imeti

V občinskem glasilu Kamni-
čan-ka, ki je izšlo 22. junija 
2018, je bil korektno predsta-
vljen problem Kamničanov, 
ki živimo v bližini Železniške 
postaje Graben. 
Seveda je problem mnogo šir-
ši, zato je treba dodati nekaj 
pojasnil in postaviti nekaj 
vprašanj, naslovljenih na Ob-
čino Kamnik, Slovenske žele-
znice (SŽ) in pristojne in-
špekcije, ki so izdale dovolje-
nja za postavitev bazne po-
staje na Grabnu. 
Ne gre le za bazno postajo, ki 
so jo SŽ postavile dobesedno 
sredi naselja stanovanjskih 
hiš. Marsikomu para živce 
tudi hrup motornih vlakov. 
Prvi vlak (dvojna kompozici-
ja) na postajo Graben pripe-
lje 10 minut pred peto zjutraj 
in odpelje 19 minut čez peto, 
drugi pa odpelje 10 minut do 
šestih. Strojevodje teh vlakov 
puščajo prižgane motorje celo 
uro. Vsak dan od ponedeljka 
do petka. Postaja Graben je 
pod hribom, poseljenim s hi-
šami. Od hriba se hrup di-
zelskih motorjev odbija in 
močno poveča. Najslabše je 
seveda poleti, ko so okna od-
prta in v prostoru bobni. Vse 
skupaj se dogaja že več kot 15 
let, saj sem prvo pritožbo na-
pisala, ko so SŽ proslavile 
stoto obletnico prihoda prvega 
vlaka. Žal članka, ki je bil ob-
javljen, nisem shranila, gre 
pa za problem z brado.
V junijskem članku je bilo ob-
javljeno pojasnilo Slovenskih 
železnic: strojevodje naj bi na 
rednih šolanjih opozarjali, 
naj upoštevajo določila glede 
ugašanja dizelskih motorjev, 
ko so za to izpolnjeni pogoji. 
Kakšni pogoji so to? Očitno 
strojevodje kar po svoje preso-
jajo, kdaj so izpolnjeni pogoji. 
Verjetno ena ura stanja na 
postajališču tako zgodaj zjut-
raj ni takšen pogoj. Vse sku-
paj je kot Don Kihotov boj z 
mlini na veter, jaz pa se bo-
rim z aroganco in brezobzir-
nostjo posameznikov, uradni-
kov, ki ne razumejo, da gre 
za kvaliteto življenja, da gre 
vsak dan za dve uri spanca in 
da takšno početje med 22. in 
6. zjutraj velja za kršitev, ki 
jo jasno opredeljuje Zakon o 
varstvu javnega reda in miru 
(ZJRM-1) stran 7253. Ljudje 
imamo pravico do mirnega 
počitka, ki nam je ne more 
nihče jemati, niti strojevodje, 
ki morajo pač takrat delati.
SŽ se tudi sicer kar pogosto 
pojavljajo v medijih. Spori 
sindikalistov, pranje umaza-
nega perila v javnosti, protesti 
krajanov ob postavljanju ba-
znih postaj tik ob naseljih. 
Spomnimo se protestov v Šta-
njelu, Trebnjem in še kje. Po-
tem gre tudi za postanke to-
vornih vlakov tik pred hiša-

mi, da morajo ljudje prenaša-
ti hrup in smrad dizelskih 
lokomotiv. Na drugi strani pa 
invalidu ne morejo zagotoviti 
človeku primernega prevoza 
in ga dajo v prostor za prevoz 
koles. In to prevoz, ki traja 
dve uri v odprtem vagonu. 
Škandal brez primere. 
Mimogrede, tudi danes zjut-
raj je vlak na postaji hrumel 
celo uro.
Naslednji problem pa so ba-
zne postaje SŽ in njihovo 
umeščanje v prostor. SŽ ima-
jo pravico postaviti bazno po-
stajo, vprašanje pa je, kje. Vse 
kaže, da je postavljanje ba-
znih postaj čim bliže naselij 
edina opcija. V Kamniku, na 
Grabnu, je oddaljenost do 
prve hiše približno dvajset 
metrov. Zakaj stolpa niso 
postavili kar pred vhod? Na 
drugi strani je Levstikova uli-
ca, ki je oddaljena približno 
petdeset metrov in bi stano-
valci lahko imeli stolp kar na 
vrtu.
To pa je vprašanje tudi za 
Občino Kamnik. Ne le zaradi 
škode zaradi udarov strel, ki 
smo jo stanovalci tega obmo-
čja utrpeli. Jaz osebno škodo 
prijavim zavarovalnici, ne 
Občini – in drugi verjetno 
ravnajo enako. Z Občine na-
mreč pojasnjujejo, da niso be-
ležili nobenih dogodkov, ve-
zanih na škodo na električnih 
napravah. Prav, od zdaj nap-
rej bom vsakič obvestila tudi 
Občino, le ime odgovorne ose-
be bi rada poznala.
In odgovor na vprašanje, za-
kaj nas Občina ni obvestila o 
nameri SŽ, da bo gradila ba-
zno postajo sredi mesta? Tu-
kaj je Občina Kamnik zataji-
la na celi črti.
Drugod po Sloveniji se ljudje 
združujejo v civilne iniciative 
in borijo proti takšnim gro-
bim posegom v okolje, ker so 
vnaprej obveščeni o gradnji, 
vključijo se tudi občine z žu-
pani na čelu, pri nas pa nič. 
Verjetno bodo na Občini rekli, 
da oni s tem nimajo nič, ker je 
zemljišče last SŽ in dovolje-
nja izdaja država, vendar bi 
prav oni lahko naredili največ 
(OPN!), preden je bil stolp 
postavljen. KS Kamnik center 
bi prav tako lahko pomagala 
preprečiti gradnjo stolpa na 
Grabnu.
Bazna postaja (BP) je bila 
lahko postavljena skladno s 
projektno dokumentacijo (pa-
pir vse prenese), kako pa je, ko 
je jeklena konstrukcija, ki v 
višino meri 25–30 metrov, pos-
tavljena v naše bivalno okolje, 
pa je čisto nekaj drugega. V 
Kettejevi ulici živim od leta 
1968. V petdesetih letih je bilo 
nešteto hudih neviht s strela-
mi, pa do postavitve BP niti 
enkrat nismo utrpeli nobene 
škode. Leta 2014 je bila pos-
tavljena BP, leta 2015 je prišlo 
do prvega udara strele. Strela 
je treščila v BP in sosedom in 
meni povzročila kar nekaj 
škode na električnih napravah 
(zapisnik prijave in račun po-
pravila 11. 8. 2015). Druga, še 
hujša nevihta in udar strele v 
BP letos, ko smo imeli v Ka-
mniku hudo neurje, sta 

povzročila še več škode. Pri 
sosedu gre za nekaj tisoč 
evrov. Z Občine naj se oglasijo 
na terenu, pa jim bodo ljudje 
povedali, kakšno in koliko 
škode jim je povzročil udar 
strele. Ne vem, kakšne meritve 
so na SŽ izvajali, ampak 
vsak bedak ve, da tako visoka 
jeklena konstrukcija, višja od 
vsega v okolici, kar vabi strele. 
Slovenija je znana po številu 
strel, na SŽ pa so meritve iz-
vajali v lepem vremenu. Po-
stavite se ob stolp, gospodje, ko 
bo pošteno bliskalo. Takrat 
preizkusite delovanje BP, po-
tem bomo pa videli.
Nekaj je tu hudo narobe. Tu 
so sicer strokovnjaki, da ugo-
tovijo, kaj se dogaja, ker me 
ne bo nihče prepričal, da gre 
za naključje.
Vprašanje za gradbeni in-
špektorat oz. ministrstvo za 
okolje. Ali ne obstaja predpis, 
pravilnik o postavljanju BP 
na območju stanovanjskih 
naselij glede na gostoto prebi-
valstva, oddaljenost BP od 
stanovanjskih hiš, vpliv na 
kvaliteto življenja? Kdor je 
izdal dovoljenje za postavitev, 
ali je preveril samo dokumen-
te ali je šel kdo na teren in 
preveril okolje, v katerem bo 
BP postavljena? Kaj delajo 
okoljevarstveniki, Zeleni? Za-
radi varovanja ptic in drugih 
živali protestirajo; kaj pa 
ljudje? Nikjer nisem zasledi-
la, da bi se kdorkoli oglasil in 
protestiral.
Zdaj pa še o elektromagne-
tnem sevanju BP. Bazne po-
staje sevajo, to je dejstvo. Kar 
nekaj člankov sem prebrala o 
tem in vsi nas prepričujejo, da 
sevanje ne presega mejnih 
vrednosti oz. da ima Slovenija 
eno najstrožjih zakonodaj na 
tem področju. Opozorila so 
navedena le za otroke in no-
sečnice. Vse po pravilih. Ven-
dar poudarjajo, da je treba več 
let (dvajset, trideset), da se 
pokažejo vplivi sevanja BP. 
Bazne postaje so dokaj nova 
stvar, zato ni nobenih resnih 
dokazov, da sevanje NI ško-
dljivo – niti o tem, da je. Kra-
sna tolažba za nas, ki živimo 
v neposredni bližini BP. Pred-
vsem za otroke in nosečnice. 
Ob tem sem se spomnila na to, 
kaj se je dogajalo z delavci, ki 
so v Salonitu Anhovo delali z 
azbestom. Ali so tistim, ki da-
nes obolevajo in umirajo zara-
di azbestoze, tudi rekli, da 
azbest ni škodljiv? 
Dejstvo je – in tega ni mogoče 
zanikati – da se je zaradi bre-
zobzirnega delovanja SŽ pos-
labšala kvaliteta življenja pre-
bivalcem v okolici postaje na 
Grabnu in posledično znižala 
tržna vrednost hiš in stano-
vanj. Kdo bi kupil hišo ali sta-
novanje z bazno postajo pred 
nosom in bobnenjem motorjev 
vlakov med peto in šesto uro 
vsako jutro?
Danes se da tudi v Sloveniji 
vložiti skupinsko tožbo. Če bo 
plačevanje odškodnin strezni-
lo SŽ in jih prisililo v drugač-
no obnašanje, prav.

Vanda Klembas,  
Kamnik

Bazna postaja in 
hrup motornih 
vlakov

bom našteval, da ne bi koga 
nehote izpustil.
Vsekakor pa se moram še pose-
bej zahvaliti sestri Majči 
Sušnik, ki me je ves čas oskr-
bovala. Ta deklica ni samo 
izvrstna strokovnjakinja, tem-
več mi je z vsakim obiskom 
vlivala veselje do življenja, lep-
šala dan in s pozitivno energi-
jo vplivala na moje dobro po-
čutje in predvsem na uspešno 
zdravljenje! 
Moja zahvala in pohvala pa 
velja tudi vodstvu Zdravstve-
nega doma dr. Julija Polca 
Kamnik za izbor tako kakovo-
stnega kadra. Pri tem ne mis-
lim samo patronažne službe, 
temveč vse zaposlene.

Vladislav Bajec, Kamnik

Zavzemali smo se za dobro občanov, 
predvsem na področju Velike planine, 
kjer smo ob posluhu občine ustanovili 
posebno skupino, ki je sistematično 
pristopila k reševanju problematike. Ob 
sodelovanju vseh deležnikov smo do-
segli napredek na področju makadam-
ske cesto od Kranjskega Raka naprej, 
ki jo je treba čim prej asfaltirati. Za ure-
ditev javnega parkirišča na Rakovih 
ravneh je bila na podlagi predkupne 
pogodbe z lastnikom zemljišča že izve-
dena izmera le-tega. Urejena cesta in 
plačljivo parkirišče sta nujni del turistič-
ne ponudbe, varovali bomo naravno in 
kulturno dediščino in odprli tudi nekaj 
delovnih mest. Velika planina ponuja 
enkratne priložnosti pohodništva, 
gorskega kolesarjenja, vodenih ogle-
dov, možnosti tekaških prog, sankanja, 

obisk tradicionalnih prireditev in v pod-
poro razvijanju teh aktivnosti, bo 
usmerjeno nadaljnje delo svetniške 
skupine.
Veliko naše energije je bilo vložene v 
severni del nekdanje Smodnišnice, pri-
zadevali smo si, da bi območje prišlo v 
last Občine. Občina ob prodaji Ka-
tzenberga žal ni uveljavljala predkupne 
pravice, zato je bil na javni dražbi le-ta 
prodan. Ob prodaji zemljišč v sever-
nem delu območja občina tudi ni uspe-
la uveljaviti predkupne pravice (predlog 
Liste Dušana Papeža in ostalih svetni-
kov), čeprav se je dražbe udeležila in 
za nakup z rebalansom proračuna za-
gotovila 350.000 evrov. Po našem 
mnenju bi morale biti na področju Smo-
dnišnice urejene površine za šport, re-
kreacijo in turizem. Možnosti za izbolj-
šanje standarda občanov in dobrega 
počutja turistov, pa so tudi v ureditvi 
dodatnih kolesarskih stez, dokončanju 
projekta pokritega bazena, celostni 
ureditvi Starega gradu, skratka v ure-
sničevanju strategije turizma, kot per-
spektivne gospodarske panoge.

Dušan Papež
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V svetniški skupini Dušana Papeža z vizijo in 
delom udejanjali moto Dobro je, kar združuje
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Jasna Paladin

Kamnik – Vrh slovenske po-
litike je bil minule tedne 
tudi v znamenju Kamniča-
nov. Na ustanovni seji dr-
žavnega zbora je bil za zača-
snega predsednika parla-
menta imenovan mag. Ma-
tej Tonin, potem ko je zma-
govalec volitev Janez Janša 
mandatarstvo zavrnil, pa se 
je več tednov pozornost jav-
nosti usmerjala na Marjana 
Šarca, ki je vodil zahtevna 
pogajanja s preostalimi 

strankami za sestavo koalici-
je. To mu je tudi uspelo in v 
petek, 17. avgusta, je bil iz-
voljen za novega predsedni-
ka vlade. »Zavedam se, da 
so v tej državi mnogi, ki so 
prepričani, da bi znali voditi 
vlado bolje od mene, zave-
dam se tudi vseh svojih po-
manjkljivosti in napak, 
imam pa pogum in vztraj-
nost, predvsem pa se ne bo-
jim prevzemati odgovorno-
sti – in brez skrbi, imam 
univerzitetno izobrazbo, ki 
je nisem kupil, znam pa se 

tudi sporazumevati v tujih 
jezikih, zato so te bojazni 
odveč. Predvsem pa imam 
svojo državo rad, zato se 
bom trudil za njen razvoj z 
odgovornostjo do ljudi, a ne 
samo do tistih, ki so na voli-
tvah obkrožili stranko LMŠ, 
temveč do vseh, saj je politi-
ka služenje ljudem. Prizade-
val si bom tudi za višjo stop-
njo politične kulture in rav-
ni komuniciranja, kajti tudi 
to je pomembno za državo, 
ne samo gospodarstvo in 
proračun, temveč tudi 
ustvarjanje pozitivne druž-

bene klime,« je med drugim 
poudaril v svojem nagovoru 
poslancem.
Matej Tonin (NSi) je nekaj 
dni za tem, kot je bilo dogo-
vorjeno, odstopil z mesta 
predsednika državnega zbo-
ra in se vrnil v poslanske klo-
pi, tam pa od Kamničanov 
sedita tudi Brane Golubovič, 
ki je kandidiral v volilnem 
okraju Domžale II in je tudi 
vodja poslanske skupine 
LMŠ, ter Karla Urh (LMŠ) iz 
Zgornjih Stranj, ki je sicer 
kandidirala v volilnem okra-
ju Radovljica II.

Marjan Šarec novi 
predsednik vlade
Kamniški župan, ki je zaradi izvolitve v državni zbor z mesta župana moral odstopiti, je bil izvoljen za 
predsednika 13. slovenske vlade. Nadomestna poslanka je postala Karla Urh, med poslanci pa sta še 
Matej Tonin, ki je bil dva meseca tudi predsednik državnega zbora, in Brane Golubovič.

Marjan Šarec bo vodil trinajsto slovensko vlado. 

Ob izvolitvi mu je čestital tudi Matej Tonin, ki je bil začasni 
predsednik državnega zbora. / Foto: Gorazd Kavčič
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Z veseljem berem našo Kamni-
čan-ko ter skupne podvige Za-
voda za turizem, šport in kul-
turo Kamnik. Vesel sem novih 
gostov, ki prihajajo v naš lepi 
Kamnik. Tudi iz tujine. 
Toda poleg vsega lepega prav 
mi, Kamničani, zmoremo in 
tudi imamo za v našo sloven-
sko ponudbo pokazati dva 
prvovrstna in edinstvena muze-
ja vojaške zgodovine Slovencev. 
Prvi je zasebni muzej zbirke 
prve svetovne vojne Mira Po-
točnika, drugi pa je muzej 
vseh vojn v RS pod avtobusno 
postajo Kamnik pod vodstvom 
predsednika KZD Triglav Jer-
neja Brajerja. 
Teh možnosti za promocijo 
Kamnika in slovenskega naro-
da ne Zavod za turizem, šport 
in kulturo Kamnik ne Občina 
Kamnik še vedno nista izkori-
stila in še vedno tega nista 
vključila v slovensko narodovo 
zgodovino ter v svojo turistično 
ponudbo vojaške zgodovine. 
Kot kaže, še vedno nismo vsi 
Slovenci tega okraja. Posame-
zne zbiralce na Kamniškem so 
pa le vključili v svoj program v 
novo dodelani rojstni hiši gene-
rala Maistra v svojih vitrinah. 
Edinstvena zbirka prve svetov-
ne vojne na Gorenjskem bo za-
radi takšnih ne odločitev Ka-
mnika iz pozabe kmalu prešla 
v tuje roke izven naših meja. 
So pa zbrani zelo redki ekspo-
nati, ki so še ostali in bodo odšli 
preko meje, ker slovenski drža-
vi ne pomenijo nič. Kamniča-
nov to ne zanima, tako kot 
tudi ne Zveza združenj borcev 
za vrednote NOB Slovenije. 

Kamnik na 
sončni strani Alp

Pišete, da občina ni ponudila 
dovolj za zemljišče na obmo-
čju nekdanje smodnišnice.
Na zemljišču naj bi želela 
urediti površine za turizem, 
šport in rekreacijo. Te površi-
ne so v OPPN očitno načrto-
vane za te namene. Predvide-
vam, da tudi novi lastnik lah-
ko uredi to zemljišče samo v 
skladu s tem načrtom: torej za 
turizem, šport in rekreacijo. 
Na to bi vedel odgovoriti, in 
upam, da bo, župan oz. žu-
panov namestnik.
O podrobnem načrtu ureditve 
(OPPN) tega prostora so go-
vorili že v prejšnjem mandatu. 
Nisem pa zasledil, da bi bil 
kjerkoli predstavljen.

Nande Škarja,  
Kamnik

Občina ni 
odkupila 
zemljišča v 
smodnišnici

Kot tudi ne partizanska bolni-
ca v Kamniški Beli. Zanimajo 
pa se zanjo drugi Slovenci in še 
tuji gostje, ki po naključji pri-
dejo tja ... Preberite vpise ljudi 
v vpisni knjigi. Tudi to je pro-
mocija TIC-a, ki pa ne ve, za 
kaj gre. Na parkirišču ni nobe-
ne informacijske table. Kar 
smo naredili, smo pa naredili 
občani Kamnika po svoje z 
mukami in z velikim srcem. 
Ostani nam še dobro naprej 
naša draga domovina Slove-
nija! 

Miro Potočnik,  
Kamnik

20. avgust 

Vlom v novogradnjo v Godiču
V Godiču je neznani storilec vlomil skozi okno in iz hiše od-
tujil toplotno črpalko, ročno električno orodje in izolacijo ter 
lastnika oškodoval za okoli 11 tisoč evrov. Sledita zbiranje ob-
vestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

22. avgust

Intervencija na Glavnem trgu 
Na Glavnem trgu v Kamniku smo obravnavali spor med so-
sedoma, in sicer je kršitelj žalil, vpil ter se nedostojno vedel 
do drugega soseda. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog po 
zakonu o javnem redu in miru. 
 
24. avgust

Požar skladišča na Usnjarski (nekdanji Alprem)
Policisti so bili okoli druge ure ponoči obveščeni o požaru 
skladišča na območju nekdanjega podjetja Alprem, velikega 
štiri sto kvadratnih metrov, v katerem so bili shranjeni staro 
železo, različna tehnična oprema, orodje in različni aparati, 
vse pa je v celoti pogorelo. Požar so pogasili gasilci PGD 
Kamnik, Duplica, Šmarca in Nevlje. Policisti nadaljujejo zbi-
ranje obvestil, temu bo sledilo poročilo na pristojno držav-
no tožilstvo. 
 
26. avgust

Najden denar na bankomatu SKB banke 
Na policijsko postajo se je zglasila državljanka Češke in po-
vedala, da je na bankomatu SKB banke na Glavnem trgu v 
Kamniku našla denar, ki ga je nekdo dvignil in pozabil vzeti 
iz reže bankomata. Lastnika denarja naprošamo, da se zgla-
si na policijski postaji in denar prevzame. 

Policijska kronika
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15 vstopnic  
za 2-urno kopanje  
samo 115 EUR  
(veljavnost 6 mesecev)

Vključen 20 minutni 
posvet pri fizioterapevtki.

Informacije in rezervacije: Terme Snovik - Kamnik, 
Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju  I T: 080 8 123, 
E: info@terme-snovik.si  I  www.terme-snovik.si

I Pravila uporabe logotipa KNEIPP I IR IMAGE 2017 I

Jasna Paladin

Kamnik – »Zelo zgovorna in 
družabna gospa je to, še ved-
no zelo rada ustvarja, pravo 
veselje se je srečati s takimi 
ljudmi,« nam je po obisku 
hitela razlagati Marjana Ber-
lec iz Društva upokojencev 
Kamnik, ena od tistih, ki sta-
rejše ljudi na Kamniškem 
najbolj srčno obiskuje in jih 
tudi najbolje pozna. 
Na tokratni obisk slavljenke 
se je podala v družbi predse-
dnika kamniških upokojen-
cev Vinka Polaka in podžu-
pana v začasnem opravlja-
nju funkcije župana Igorja 
Žavbija, ki sta se čestitkam 
in dobrim željam pridružila 
s šopkoma rož.

Izučila se je za modistko
Gospa Izabela Hribar, ki je 
najstarejša Kamničanka, 

zadnjih sedem let živi v va-
rovanem stanovanju v Ka-
mniku, kjer se dobro počuti 
in se še vedno rada druži, 
njeno življenje pa se je 22. 
julija 1918 začelo pisati v Sa-
rajevu, kjer je bila rojena. 
Njen oče je bil sicer Lju-
bljančan, mama pa Kamni-
čanka. Po prvi svetovni vojni 
so živeli v Sarajevu, kjer je 
dokončala osnovno šolo in 
štiri razrede nižje gimnazije 
z malo maturo. Izučila se je 
za modistko. Kot pomočnica 
je bila zaposlena v modistič-
ni stroki do leta 1941, nare-
dila pa je tudi mojstrski izpit 
in imela svojo obrt do leta 
1946, nato se je zaposlila v 
podjetju. 
Leta 1951 se je njen oče upo-
kojil in si zaželel bivati v 
Sloveniji, zato je s starši 
odšla v Kamnik. V Sloveniji 
je bila najprej zaposlena pri 

modistki v Ljubljani, nato pa 
v tovarni Univerzale v Dom-
žalah, kjer je bila vodja od-
delka damskih klobukov in 
slamnikov do leta 1960. 
Istega leta se je zaposlila na 
Občini Kamnik, a se je zara-
di moževe bolezni leta 1972 
upokojila. Ko pa ji je leta 
1975 mož umrl, se je še za 
tri leta honorarno zaposlila 
na izpostavi Davčne uprave 
v Kamniku.

Še danes rada ustvarja
Ni pa vse življenje le delala, 
saj jo od nekdaj najbolj vese-
lita risanje in slikanje, rada 
pa ustvarja tudi gobeline in 
voščilnice. Predvsem pa je 
še danes vesela družbe in 
tako je bilo tudi ob letoš-
njem rojstnem dnevu.

Šopek za najstarejšo 
Kamničanko
Konec julija je stoti rojstni dan praznovala Izabela Hribar in dan kasneje v svojem varovanem 
stanovanju v Kamniku sprejela podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana Igorja Žavbija in 
predstavnike Društva upokojencev Kamnik, ki so ji podarili tisto, kar ima od nekdaj rada – cvetje.

Izabela Hribar je s stotimi leti najstarejša Kamničanka. 

Slavljenko so ob visokem jubileju obiskali tudi Marjana Berlec, Vinko Polak in Igor Žavbi.
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Jasna Paladin

Kamnik – Konec junija so se 
po dolgoletnih prizadeva-
njih in enoletnih usklajeva-
njih na ustanovnem zboru 
zbrali kamniški kulturni de-
lavci in tudi uradno ustano-
vili Zvezo kulturnih društev 
in ustvarjalcev Kamnik.
Na tem pomembnem do-
godku so se zbrali: Goran 
Završnik (KD Priden mo-
žic), Nataša Kočar (KUOD 
Bayani), Urban Braune 
(KUD Oksimoron), Simon 
Skalar (Pesem srca), Anže 
Slana in Milena Erbežnik 
Klanšek (Društvo Tun'ški 
glas) ter za predsednika iz-
volili pobudnika ustanovitve 
zveze Simona Skalarja, za 
podpredsednika pa Gorana 
Završnika. 
Zveza je že dobila tudi svoj 
žig in grafično podobo, ki jo 
je ustvaril Dušan Sterle.

Zvezo čaka veliko dela
»Zaradi birokratskih omeji-
tev se bo celotna zveza obli-
kovala še vsaj pol leta, zato 
še enkrat več vabljeni vsi v 
povezovalno kulturno zve-
zo, da skupaj ustvarimo 
boljšo prihodnost,« poziva 
predsednik Simon Skalar, 
ki mu dela gotovo ne bo 
manjkalo. 
Zveza kulturnih društev in 
ustvarjalcev Kamnik si je za 
svoje naloge med drugim 

zadala določiti kriterije in 
merila za sofinanciranje 
ljubiteljskih kulturnih de-
javnosti na območju obči-
ne, skrb za spodbujanje 
strokovnega dela in s tem 
za izvedbeno kakovost kul-
turnih programov, uvelja-
vljanje skupnih interesov in 
potreb za delovanje in ra-
zvoj kulturnih dejavnosti, 
organizacijo strokovnih sre-
čanj in izobraževanj za pot-
rebe kulturnih dejavnosti, 
seznanjanje javnosti z do-
sežki in problematiko kul-
turnih dejavnosti ter zago-
tavljanje izvajanja strokov-
nih, administrativnih, fi-
nančnih ter drugih opravil 
za potrebe zveze.

Kulturniki so se 
povezali v zvezo
Predsednik Zveze kulturnih društev in 
ustvarjalcev Kamnik je postal Simon Skalar, 
podpredsednik pa Goran Završnik.

Za predsednika 
novoustanovljene Zveze 
kulturnih društev in 
ustvarjalcev Kamnik je bil 
izvoljen Simon Skalar. 
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Kamnik – Septembra podjetje Termaks z Gorjuše pri Dobu 
pripravlja brezplačen izobraževalni seminar z naslovom Iz-
bira toplotne črpalke v petih korakih, namenjen vsem, ki bi 
radi izvedeli čim več o tovrstnem ogrevanju. Predstavili 
bodo letošnjo ponudbo vseh najboljših toplotnih črpalk na 
slovenskem tržišču in kaj vse moramo upoštevati pri njihovi 
izbiri. Udeleženci si bodo lahko ogledali, katere toplotne čr-
palke so najprimernejše za nove objekte s talnim ogreva-
njem, in pa predvsem, katere so najprimernejše za starejše 
objekte z radiatorskim ogrevanjem. Predaval bo Robert Žib-
rik. Udeležba na seminarju je brezplačna, obvezna pa je pri-
java na 041 692 410, in sicer do petka, 7. septembra. O lo-
kaciji in terminu predavanja vas bodo obvestili, ko bo znano 
število prijav. J. P.

Seminar o izbiri toplotne črpalke

Vabimo vas na

FESTIVAL PITNE VODE,
ki bo potekal v petek, 7. septembra 2018, od 13. do 19. 

ure pri Planinskem domu v Kamniški Bistrici.

Poskusili boste lahko vzorce  vode iz različnih izvirov in nam 
pomagali izbrati najboljšo vodo. 

Festival se izvaja v okviru projekta Vodne zgodbe Kamniško-
Savinjskih Alp, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v 
okviru Programa razvoja podeželja 2014 - 2020. Več informacij 
o projektu najdete na spletni strani: www.las-srceslovenije.si.
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Preprečimo težave z zobmi in 
dlesnimi

USTNA HIGIENA
Prav vsi si želimo imeti zdrav nasmeh, lepe 
in čiste zobe ter zdrave dlesni. Žal pa so 
težave s kariesom, parodontalno boleznijo, 
zobnim kamnom, slabim zadahom in celo 
izgubo zob pogoste. Strokovnjaki pravijo, 
da je osnova za dobro zdravje naše ustne 
votline dobra ustna higiena. Ne nazadnje 
ima stanje naše ustne votline vpliv na naše 
celotno zdravje. 
Najpomembnejša je stalna skrb
Namen ustne higiene je redno odstranjevanje 
zobnih oblog (rečemo jim tudi plak), saj so v njih 
bakterije, ki poškodujejo zobno tkivo ter povzročajo 
nastanek kariesa in vnetje dlesni. V osnovno ustno 
higieno sodi redno umivanje zob, čiščenje z zobno 
nitko ali medzobno ščetko ter redni pregledi pri 

zobozdravniku. Žal naši zobje nimajo tako dolge 
življenjske dobe kot mi sami, s slabo ustno higieno 
pa še pospešimo nastanek težav v ustni votlini.
Krvavenje dlesni napoveduje težave
Ko dlesen zakrvavi, to že pomeni, da so bakterije v 
zobnih oblogah povzročile vnetje, ki lahko 
napreduje v globlja obzobna tkiva, na koncu lahko 
zob celo izgubimo. Za vnetje smo krivi sami, saj 
običajno nastane tam, kjer smo ustno votlino slabše 
očistili: na robu med dlesnijo in zobmi, v prostorčkih 
med zobmi, pod mostički, okrog vsadkov. 

Strokovna sodelavka Mateja Ferlan, 
Bela štacunca Kamnik, na Ljubljanski cesti 4 F  
Ste vedeli, da je za večino težav ustnim zadahom kriva pomanjkljiva 
ustna higiena? Moteč vonj se lahko pojavi zaradi bakterij, ki se zaradi 
slabega čiščenja pretirano razmnožujejo v ustih in žrelu. Še bolj je izrazit, 
če jemo več beljakovinske hrane. V Beli štacunci vam bomo pomagali 
izbrati izdelke za zobno higieno: primerno ščetko, dobro zobno nitko 
ter pravo medzobno ščetko. Predstavili pa vam bomo tudi strgalo za 
jezik, saj se tudi v njegovih brazdah zadržujejo bakterije.

S tem kuponom vam v Tosamini Beli štacunci Kamnik, na Ljubljanski cesti 4 F, podarimo 25 % popusta na izbran izdelek ob 
enkratnem nakupu nad 20 evrov. Kuponi, boni, popusti in akcije se ne seštevajo. Kupon ne velja v spletni trgovini, na zaklenjene 
cene, darilne bone in izdelke na medicinsko naročilnico, ki jo predpiše zdravnik. Kupon je za enkratni nakup in velja do 20. 9. 2018.

KUPON ZA 
POPUST25%

Ščetkanje naj bo pravilno
Zobozdravniki svetujejo, naj izberemo čim manjšo 
zobno ščetko, s katero bomo lahko očistili tudi skrita 
mesta v ustih, ščetine pa naj bodo čim bolj mehke 
in tanke. Za učinkovito čiščenje pa je bolj od ščetke 
pomembna tehnika. Ščetko moramo držati pod 
kotom 45 stopinj glede na dlesni, zobe pa umivamo 
z majhnimi, nežnimi krožnimi gibi in z gibi levo – 
desno. Pazimo, da dosežemo vse zobe in očistimo 
vse ploskve ter robove dlesni. Umivanje naj traja 
dve minuti, opravimo ga dvakrat na dan, zjutraj in 
zvečer, ne pozabimo pa zobne ščetke zamenjati 
vsake tri mesece.
Kaj pa medzobni prostori?
Strokovnjaki pravijo, da zgodaj odkrito vnetje 
pogosto zelo hitro odpravimo že z bolj temeljitim 
čiščenjem zob, predvsem pa s sistematičnim 
čiščenjem medzobnih prostorov. 
Z zobno ščetko namreč dobro očistimo le kakih 
petdeset odstotkov plaka, zato je po ščetkanju 
treba uporabiti še zobno nitko ali medzobno 
ščetko. Zobno nitko potisnemo v medzobni prostor 
in jo premikamo cik-cak ob obeh zobeh. Nikar z njo 
ne pritiskajmo ob dlesen, saj jo lahko ranimo. Če se 
odločimo za medzobno ščetko, naj bo take 
velikosti, da bo ustrezala razmakom med našimi 
zobmi. Potisnemo jo med dva zoba in jo nato 
izvlečemo. Splaknemo jo pod tekočo vodo in 
očistimo naslednji zobni razmak. Medzobno ščetko 
je priporočljivo uporabiti enkrat na dan, najbolje 
zvečer. Najbolj prav pride za čiščenje med kočniki, 
saj tam tudi z nitko težko pridemo zraven. 
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Glasbena šola Kamnik, Kajuhova pot 11, Kamnik 

vpisuje v program plesne pripravnice  1 
otroke stare 6 let. 

Prijave sprejemamo v tajništvu glasbene šole do zapolnitve 
prostih mest. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo 

na telefonski številki 01 830 34 30 ali na e-naslovu  
gs.kamnik@guest.arnes.si. Vabljeni!

Foto: Rok Gašparič

Jasna Paladin

Kamnik – Čeprav se plesna 
sezona tudi v KUOD Bayani 
začenja s septembrom, lju-
biteljice orientalskega plesa 
tudi poleti niso počivale. 
Imele so tri poletne plesno-
-bobnarske delavnice z Na-
tašo Kočar in Adnanom 
Blaževićem - Adijem, s ka-
terim sodelujejo že deset 
let, tako na delavnicah kot 
na predstavah. »Plesne de-
lavnice so povsem drugač-
ne, če jih spremlja živa 
glasba – in Adi je res moj-
ster igranja na tarabuko, 
zato so ga naša dekleta res 

lepo sprejela. Učile smo se 
plesati in bobnati,« je pole-
tno dogajanje povzela Nata-
ša Kočar, gonilna sila kam-
niških orientalskih plesalk, 
ki je KUOD Bayani ustano-
vila pred skoraj 15 leti.

Osem ur, osem delavnic
Jubilejno sezono bodo v 
društvu začeli jutri, 1. sep-
tembra, in to s tradicional-
nim Bayani plesnim mara-
tonom, ki bo v društvenih 
prostorih na Trgu svobode 
6 v Kamniku potekal osem 
ur, od 12. do 20. ure. Prip-
ravljajo osem delavnic na 

različne teme, ne zgolj 
plesne, ki jih bodo vodile 
štiri plesne učiteljice, tri iz 
KUOD Bayani (Nataša Ko-
čar, Urša Perčič in Julija 
Tomšič) in gostujoča učite-
ljica Mateja Mikulan. »Ple-
sni maraton letos priprav-
ljamo že četrto leto zapored 
in vsakič mine predvsem v 
sproščenem druženju. Na-
menjen je našim članicam 
in seveda vsem drugim, ki 
jih zanimajo orientalski 
plesi,« pravi Nataša in doda, 
da je plesalk v društvu okoli 
osemdeset, v vseh teh 15 le-
tih pa se jih je zvrstilo že 
med tristo in štiristo.

Orientalski ples je 
primeren za vse
Med plesalkami resda pre-
vladujejo ženske, a oriental-
ski ples je namenjen tudi 
moškim, ki so sploh v tujini 
povsem enakovredni plesal-
kam, pri nas pa se še niso 
opogumili. Prav tako nista 
ovira predznanje in starost. 
Nataša Kočar je tako že lani 
začela orientalski ples za 
upokojenke, ki ga bo nada-
ljevala tudi letos.

Izleti v Egipt in celo 
priročnik
Članice društva so že leta 
2015 začele organizirati 
plesna potovanja v Egipt in 
v jubilejni sezoni bodo 
pripravile kar dve, saj je za-
nimanje zanje vsako leto 
večje. »Ti strokovni izleti 
so res kakovostni, zazna-
mujejo jih glasba, ples, 
kultura in kulinarika. Gre 
za nekakšno potovanje h 
koreninam egipčanskega 
plesa in za obvladanje ple-
sa je dobro imeti stik z de-
želo, od koder ta ples pri-
haja,« še pravi Nataša, ki 
orientalskim plesom svoje 
življenje posveča že vrsto 
let. Uči se tudi arabskega 
jezika, kot prva v Sloveniji 
je začela izvajati izobraže-
vanja, ki jih je poimenova-
la Bayani Orient akademi-
ja, svoje bogato znanje, ki 
ga je usvojila v vseh teh le-
tih in si ga zelo želi predati 
drugim, pa bo zbrala tudi v 
priročniku z nasveti, foto-
grafijami in videi, ki bo v 
spletni obliki predvidoma 
izšel prihodnje leto.

Maratonski začetek 
jubilejne sezone
Plesalke Kulturno-umetniškega orientalskega društva Bayani se bližajo jubileju, saj bo kmalu minilo 
petnajst let njihovega delovanja. Letošnja sezona bo zato še posebno bogata z dogajanjem, osrednja 
predstava pa bo prihodnje leto.

Članice KUOD Bayani začenjajo svojo petnajsto plesno sezono. / Foto: arhiv društva
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Poraba pri mešanem ciklu 3,8–6,3 l/100 km. Emisije CO2 95–144 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse cene so z vključenim rednim popustom, bonusom staro za novo in poletnim bonusom za vozila na zalogi.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3−5,6 l/100 km. Emisije CO2 85−127 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse cene so z vključenim rednim popustom, bonusom staro za novo in poletnim bonusom za vozila na zalogi.
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Renault CLIO
LIFE 1.2 16V + PAKET COOL

– Klimatska naprava

– Radio R&GO MP3 z Bluetooth  
+ USB + AUX z upravljalnikom ob volanu

– Kartica Renault

– Regulator in omejevalnik hitrosti

– Pomoč pri speljevanju v klanec

– LED dnevne luči

Že za

9.690 €*

Novi Renault CAPTUR
ZEN ENERGY TCe 90

– Klimatska naprava

– Multimedijski sistem Media Nav Evolution s 
7” zaslonom na dotik MP3, AUX, Bluetooth, 
USB, DAB

– Kartica Renault

– Platišča iz lahke litine 16”

– Meglenki spredaj

– LED dnevne luči C-shape

Že za

13.690 €

Renault TWINGO
AUTHENTIQUE SCe 70 + PAKET COOL

Že za

8.190 €

– Klimatska naprava
– Radio R&GO + Bluetooth  
    USB AUX z upravljalnikom ob volanu
– Pomoč pri speljevanju v klanec
– LED dnevne luči

– Kartica Renault za prostoročno upravljanje
– Samodejna 2-področna klimatska naprava s 

tipalom zaznave strupenih plinov
– Senzor za dež, avtomatski vklop luči in sistem 

za samodejno preklapljanje med dolgimi in 
zasenčenimi lučmi 

– Meglenki spredaj
– Platišča iz lahke litine 20'' Silverstone

Renault MEGANE
LIFE SCe 115

– Pomoč pri speljevanju v klanec

– Regulator in omejevalnik hitrosti

– Klimatska naprava

– LED dnevne luči

– Poklopljiv naslon zadnje klopi  
v razmerju 1/3-2/3

– Radio Bluetooth, USB, AUX

Že za

13.090 €

Renault KADJAR
LIMITED ENERGY TCe 130

– Samodejna 2-področna klimatska naprava

– Platišča iz lahke litine 17” 

– Kartica Renault

– Parkirni senzorji spredaj in zadaj 

– Kromirana vzdolžna strešna nosilca 

– Dodatno zatemnjena stekla zadaj

– Multimedijski sistem R-Link 2 s 7'' 
zaslonom na dotik + DAB

Že za

19.290 €
Že za

18.690 €

Novi Renault SCENIC
ZEN ENERGY TCe 115

*cena velja za vozila iz zaloge

Poraba pri mešanem ciklu 3,8–6,3 l/100 km. Emisije CO2 95–144 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse cene so z vključenim rednim popustom, bonusom staro za novo in poletnim bonusom za vozila na zalogi.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3−5,6 l/100 km. Emisije CO2 85−127 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse cene so z vključenim rednim popustom, bonusom staro za novo in poletnim bonusom za vozila na zalogi.
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Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem
PREŠA, d.o.o., CERKLJE, 
Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem 

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem
PREŠA, d.o.o., CERKLJE
Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T.: 04/281 57 00   I   www.rpresa.si

Jasna Paladin

Kamnik – Pogovorni večer, 
že drugi po vrsti, je v okviru 
projekta Preobrazba vodil 
dr. Noah Charney, njegove-
mu vabilu pa so se odzvali 
trije, preostali so bili zadrža-
ni zaradi pestrega festival-
skega dogajanja v avgusto-
vskih dneh. Obiskovalcem 
so predstavili marsikaj zani-
mivega o nastajanju piva in 

eksperimentiranju s kvasov-
kami, hmeljem, sladom in 
ne nazadnje vodo, tudi 
končne izdelke, ki jih je bilo 
mogoče pokusiti.
Miha Tome iz pivovarne Ba-
rut (ta ima svoje prostore na 
območju nekdanje smodni-
šnice) je povedal, da si v nji-
hovi pivovarni privoščijo ve-
liko eksperimentiranja s 
kvasovkami in da so znani 
po bolj specifičnih okusih, 

tudi kislih pivih, ki so prilju-
bljena predvsem v tujini. 
Frenk Jeglič iz pivovarne 
Menin'c pivo vari na domači 
kmetiji, sedemsto metrov vi-
soko – in to z domačim 
hmeljem. »Imamo lasten 
nasad hmelja in izkazalo se 
je, da na tej nadmorski viši-
ni še posebno dobro uspeva, 
ima še bolj aromatičen okus 
in je bolj odporen proti bo-
leznim,« je povedal in do-

dal, da se je vse začelo s pi-
vom za prijatelje, danes pa 
polni pet vrst piva, večino-
ma klasičnih okusov. Že kar 
stara mačka med kamniški-
mi pivovarji sta Anja in Ur-
ban Florjančič iz pivovarne 
Mali grad, ki sta pred štirimi 
leti začela kot prva – najprej 
na Šutni, danes pa pivo vari-
ta in prodajata v Šmarci. V 
steklenice polnijo osem vrst 

piva, nenehno pa razvijajo 
nove okuse, saj so možnosti 
na tem področju brezmejne.

Dobro pivo naredi (tudi) 
dobra voda
Med drugim so povedali, da 
je najzahtevnejše zvariti ka-
kovostno pšenično pivo, da 
imamo Slovenci najraje piva 
tipa pale ale, da je daleč 

najdražja sestavina piva 
hmelj, najpomembnejša pa 
voda. »In tu imamo zares 
srečo, saj ima Kamnik izred-
no, izredno dobro vodo. Ima 
zelo nizko mineralno sesta-
vo, je kot prazno platno za 
vse nadaljnje procese,« so 
vsi skupaj poudarili enega 
glavnih razlogov, zakaj se 
toliko dobrega piva zvari 
prav na Kamniškem.

Prestolnica malih pivovarjev
Na Kamniškem deluje kar šest mikropivovarn, kar je na število prebivalcev največ pri nas. Na trgu že uveljavljene znamke so pivovarne Mali grad, 
Maister, Lampelj, Menin'c, Barut in Mister, tri od njih so se nedavno predstavile na drugem pogovornem večeru v Samostanu Mekinje.

Miha Tome iz pivovarne Barut / Foto: Gorazd Kavčič Frenk Jeglič iz pivovarne Menin'c / Foto: Gorazd Kavčič Anja in Urban Florjančič iz pivovarne Mali grad 
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od 13. do 25. septembra
www.kd-domzale.si | tel.: (01) 722 50 50
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Uvodnik

KOLOFON

Prilogo 48. Dnevi narodnih noš 
in oblačilne dediščine je pripravil 
Zavod za turizem, šport in 
kulturo Kamnik in  
je priloga časopisov Kamničan-ka 
in Gorenjski glas.

Prilogo uredil:  
Samo Trtnik

Fotografije:  
Arhiv Zavoda za turizem, šport 
in kulturo Kamnik, arhiv Občine 
Kamnik, arhiv nastopajočih.

Organizator prireditve:  
Zavod za turizem, šport in 
kulturo Kamnik

Vodja prireditve:  
Doroteja Narat

Datum izida:  
31. avgust 2018 

Naklada:  
31.000 izvodov

O vlogi in pomenu slovenske oblačilne dediščine lahko beremo v številnih pisnih virih ali 
pa prisluhnemo ustnemu izročilu tistih »učiteljev«, ki kulturo tako pomembnega dela slov-
enske tradicije prenašajo naprej. Tudi oblačilna dediščina je sestavni del kamniške iden-
titete, ki jo občanke in občani s ponosom predstavljamo na ulicah našega srednjeveškega 
mesta. Številne vire in dokaze tako pomembnega dela kulturne zgodovine na ogled post-
avimo tistim, ki predano ohranjajo slovensko in tujo kulturno dediščino ter ji sledijo in se 
v naše mesto drugi konec tedna v mesecu septembru vračajo tudi zaradi Dnevov narod-
nih noš in oblačilne dediščine.
Vsako leto skupaj z Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik poskrbimo, da s pre-
pletom različnih dogodkov Kamnik spremenimo tudi v mesto različnih kultur, saj se nam 
pridružijo številne tuje noše, poleg tega pa ob razstavah, tekmovanjih, sejmu domače 
obrti in plesu naša lokalna skupnost zaživi še ob zvokih glasbenih skupin in posameznikov. 
Izraz vrednot in znanj na področju oblačilne dediščine se je skozi čas spreminjal, a vendarle 
ostaja tisto najpomembnejše – da je ta del kulture tisti, ki je pomembno izoblikoval iden-
titeto slovenskega naroda. Prenašanje oblačilne dediščine v sodobnost in poustvarjanje 
tega pomembnega dela pretekle zgodovine pa bomo lahko opazovali ob sklepnem in 
glavnem delu 48. Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine. V nedeljski povorki, ki se 
bo vila po ulicah starega mestnega jedra, si bomo namreč lahko ogledali pisan sprehod 
številnih slovenskih in tujih pripadnostnih kostumov. 
Od četrtka, 6. septembra, do nedelje, 9. septembra 2018, prisrčno vabljeni, da skupaj 
doživimo utrip 48. Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine. 
Naj nas združuje tradicija oblačilne de d i š čine! 

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci 48. Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine!
Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine so eden tistih festivalov, ki izpostavlja oblačilno 
dediščino kot enega pomembnejših elementov zgodovine neke skupnosti. Oblačilna 
dediščina nam lahko pomaga razumeti načine življenja v preteklosti, hkrati pa je s sodob-
nimi pristopi in razumevanji močno vpeta v današnjo družbo. Dediščina tako ni le pojav 
preteklosti, ampak je pomembna tudi zato, ker nam na osnovi zgodovinskih in drugih 
podatkov omogoča njene sodobne interpretacije. S tem pa je dediščina še kako aktualen 
pojav tudi za današnjega človeka. Temu v prid govori tudi dejstvo, da si ljudje danes tudi 
s pomočjo tradicije odgovarjajo na vprašanja in izzive vedno  hitrejšega in globaliziranega 
sveta.
Festivali, kakršen je tudi Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, so namenjeni tre-
nutkom, ko se lahko posameznik ustavi in si vzame čas za svoje prijatelje in znance. Da 
se v dobi interneta, mobilnih aplikacij in Facebooka s sočlovekom srečamo, se z njim  
osebno pogovorimo in tudi objamemo. Le tako dobi zgodba o dediščini svojo novo in 
vsem prijetno vsebino. Na takšen način bo dediščina tista, ki bo še naprej osnova za 
tkanje sodobnih vezi med ljudmi.
Verjamem, da bo v nedeljo zjutraj v pripravi na tradicionalno povorko marsikdo narodno 
nošo vzel iz omare s spoštovanjem. Tisti, ki so jo podedovali, pa tudi s spominom na 
njim ljubo osebo. Narodno nošo lahko kupiš, ne moreš pa kupiti tega, kar vsako leto 
pokažejo obiskovalci festivala in udeleženci tradicionalne povorke – ponos ter ljubezen 
do tradicije.
To je tista čustvena vrednost, ki jo imajo Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, in 
to je tisto, kar je v tem festivalu začutila britanska medijska hiša The Guardian – in ga 
uvrstila med dvajset najboljših tradicionalnih festivalov v Evropi. To je tudi razlog, da se 
je ta festival obdržal že skoraj petdeset let. Ta razlog ste vi, dragi obiskovalci festivala. 
Zato se vam zahvaljujem in vas tudi letos vabim, da nas obiščete od 6. do 9. septembra v 
Kamniku – mestu dediščine.

Igor Žavbi, podžupan v začasnem opravljanju  
funkcije župana

Dr. Tomaž Simetinger, etnolog in kulturni  
antropolog ter vodja oddelka kultura na Zavodu  
za turizem, šport in kulturo Kamnik

Pretecimo ga!

sobota, 13. oktobra 2018, ob 9.30
Ciciban teče, ob 13.30 • Glavni trg v Kamniku

10. VERONIKIN TEK

10 KILOMETROV
Informacije: tek@visitkamnik.com in gsm: 051/390 361

Prvenstvo občine KamniK v teKu • serija GorenjsKa, moj Planet

AKCIJA

CenejŠe PreDPrijave 

►www.prija
vim.si

www.visitkamnik.com  •  www.gorenjska-mojplanet.si
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Ne zamudite
Začetki prireditve segajo v leto 1966, ko so Kamničani prvič organizirali Dan narodne noše. Od takrat dalje se je prireditev razvijala in 
po številnih vsebinskih preoblikovanjih postala to, kar je danes – največji etnološki festival v Sloveniji. Letos ga je britanska medijska 
hiša The Guardian celo uvrstila med dvajset najboljših tradicionalnih festivalov v Evropi. Organizator Zavod za turizem, šport in kulturo 
Kamnik si vsako leto prizadeva pripraviti pester program. Tukaj je pet točk iz programa, ki jih ne smete zamuditi. 

TRADICIONALNA POVORKA 
 nedelja ob 15.00

Vrhunec vsakoletne prireditve Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine je tradicionalna nedeljska pov-
orka. Takrat se okoli dva tisoč v noše odetih posameznikov, skupin, konjskih vpreg sprehodi skozi staro 
mestno jedro. Družbo jim delata Mestna godba Kamnik in Društvo kamniških mažoretk Veronika. Gre za 
privlačen prikaz različnih narodnih noš, tako domačih kot tujih. 

NASTOP TUJIH FOLKLORNIH SKUPIN 
 nedelja ob 10.45

Posebej privlačen je pogled na folklorne skupine iz tujine, ki rade pokažejo svojo bogato oblačilno dediščino. 
Na ta način obiskovalec lahko spozna raznolikost barv sveta. Tokrat bodo obiskovalci opazovali noše in 
plese Črnogorcev, Ukrajincev, ciprskih Turkov, Maročanov in Lužiških Srbov.

TEKMOVANJE HARMONIKARJEV 
  sobota ob 9.30 in 15.00

Čeprav veliko ljudi harmoniko povezuje zgolj z narodno-zabavno glasbo, je to lahko tudi zahteven inštrument. 
Kako neverjetne zvoke je moč spraviti iz tega »ljudskega« glasbila, vsako leto pokažejo udeleženci tek-
movanja harmonikarjev za pokal narodnih noš. Gre za tekmovanje, ki je z leti dobilo veljavo v glasbenem 
svetu, in zmaga na njem lahko odpre marsikatera vrata. Dopoldan si lahko ogledate predtekmovanje na 
odru za Kavarno Veronika, popoldan pa finalni del na glavnem odru na Trgu prijateljstva.

RAZSTAVE 
  Galerija Miha Maleš, Galerija nad Kavarno Veronika,  
Galerija Dika in Občina Kamnik

Festival Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine vsako leto spremljajo tudi razstave, ki obiskovalcu 
pokažejo raznolikost oblačilne dediščine. Iz tega, kaj so nekoč ljudje nosili, namreč lahko izvemo, kako so 
živeli. Marsikaj, kar danes s težavo naredimo s strojem, so nekoč delali z rokami. Razstave so zato pomem-
ben poklon temu velikokrat spregledanemu delu naše zgodovine.

KONCERTI NA GLAVNEM ODRU
 petek in sobota ob 20.30, nedelja ob 16.30

Pomemben sestavni del vsakega festivala so tudi koncerti. Vsako leto se organizatorji potrudijo, da v 
Kamnik pripeljejo odmevne glasbene skupine, ki poskrbijo za nepozabno zabavo. Letos bodo v petek 
zvečer nastopali Mambo Kings in zasedba Kranjci, v soboto zvečer Pop Design, Gušti in Skalp, v nedeljo 
po zaključeni povorki pa: Skupina Špica, Ansambel Domačini in Skupina Bojsi.

GLAVNI ODER BO LETOS NA TRGU PRIJATELJSTVA
Zaradi gradbenih del na Glavnem trgu, ki predvidoma ne bodo zaključena do začetka 48. Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine, se bo osrednje dogajanje z Glavnega 
trga preselilo na parkirišče na Trgu prijateljstva (za Občino Kamnik). Tam bo tudi gostinska ponudba. Ker je želja organizatorjev, da bi bilo dogajanje čim bolj strnjeno, bo 
Sejem domače in umetnostne obrti, ki je običajno potekal na Šutni, letos na Glavnem trgu med kavarno in pošto. Druga prizorišča ostajajo nespremenjena.
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Program

Prireditve
PETEK, 7. SEPTEMBER
 GLAVNI ODER NA TRGU PRIJATELJSTVA 

  16.00 // FOLKLORNA SKUPINA KAMNIK IN FOLKLORNA SKUPINA  
TREBACZEWIANIE (POLJSKA)

 17.25 // TOLKALNI KROG

  19.00 // SLAVNOSTNO ODPRTJE FESTIVALA Z NAGOVORI
    Nastop Mestne godbe Kamnik in Društva kamniških mažoretk Veronika

 20.30 // VEČERNA ZABAVA
    Mambo Kings
    Zasedba Kranjci

SPREMLJEVALNO DOGAJANJE
 SEJEM DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI – ŠUTNA IN GLAVNI TRG
 SEJEM USTVARJALCEV DIVERSITY – EXPRESS YOURSELF – GLAVNI TRG
 SEJEMSKA PRODAJA – MAISTROVA ULICA
 ZABAVIŠČNI PARK – FRANČIŠKANSKI TRG
 GOSTINSKA PONUDBA – TOMŠIČEVA ULICA

Spremljajoče razstave
GALERIJA DIKA
SPODI N'Č, GOR PA B'L MAU

Razstava spodnjega perila naših babic in dedkov. Zgodovina 
nošenja perila je kratka in je bila v svojih začetkih ovita v tanči-
co skrivnosti. Spodnje perilo je veljalo za oblačilni kos, ki mora 
biti skrit očem in je navidezno nepomemben. Oprano perilo so 
sušili večinoma v skritih kotičkih, da tega nihče ni videl. Etnolo-
gi takšno ravnanje pripisujejo dejstvu, da je spodnje perilo ve-
ljalo za bolj erotično kot golota. 

 Odprtje razstave bo v petek, 31. avgusta, ob 19. uri.  
Galerija pa bo odprta v soboto, 1., in nedeljo, 2. septembra, 
od 10. do 16. ure, v četrtek, 6. septembra, od 17. do 20. ure, 
od petka, 7. septembra, do nedelje, 9. septembra, pa od  
10. do 19. ure.

GALERIJA NAD KAVARNO VERONIKA
LE KAM SODI TA OBLEKA – NEKDANJA OBLEKA, »NARODNA NOŠA«  
IN FOLKLORNI KOSTUM

V 20. stoletju so se med ljudmi na Slovenskem ustvarile pred-
stave o nekdanji, časovno navadno nedefinirani, enotni, unifor-
mni oblačilni podobi. Še danes ogosto govorimo o »gorenjski«, 
»koroški«, »ljubljanski«, »bohinjski« … »noši« kot neki (pre)obleki, 
ki naj bi kazala, kako so se oblačili ljudje na imenovanih obmo-
čjih v preteklosti. Ta uniformna in stereotipizirana različica pre-
obleke se navadno na prikaz nekdanjega oblačenja le sklicuje, v 
sebi pa pogosto združuje več sodobnosti kot preteklosti. Na 
razstavi, ki jo je pripravila Andreja Stržinar, so predstavljena ob-
lačila, ki so jih ljudje nosili ob različnih priložnostih. Posebna 
pozornost je namenjena narodni noši – preobleki ljudi za po-
sebne priložnosti – ter folklornim in njim sorodnim kostumom, 
ki predstavljajo nekdanje oblačenje predvsem kmečkega prebi-
valstva na Slovenskem v 19. in začetku 20. stoletja.

 Odprtje razstave bo 6. septembra ob 19. uri. Razstava  
bo na ogled do 9. septembra, in sicer vsak dan med 10.  
in 18. uro. 

OBČINA KAMNIK
MARKOVA HERBIJA

Razstava je del projekta Markova herbija, ki je bil sofinanciran 
prek programa LEADER ter javnega poziva Lokalne akcijske 
skupine LAS pri dobrih ljudeh za leto 2010. Mojstri (šivilja Rez-
ka Lisec – kostumi, čevljar Geza Kisilak – čevlji in Hedvika Kri-
žanič – izdelki iz krep papirja, pozvačin) so na podlagi znanstve-
ne študije in ob strokovni pomoči Bojana Knifica izdelali pov-
sem novo kostumsko podobo folklorne skupine – deset kom-
pletov ženskih kostumov, deset kompletov moških kostumov, 
pet kompletov za muzikante in opravo za pozvačina, ki predsta-
vljajo interpretacijo oblačilne kulture Beltinčanov na prelomu iz 
19. v 20. stoletje. 

 Razstava bo odprta do 10. septembra, in sicer v času  
uradnih ur Občine Kamnik, torej v ponedeljek od 8. do  
12. ure in od 13. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. ure ter od 
13. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure.

GALERIJA MIHA MALEŠ
ZAKLADI HRVAŠKE OBLAČILNE IN NESNOVNE DEDIŠČINE

V letu evropske kulturne dediščine razstava prikazuje najdrago-
cenejše primere kostumov iz zbirk Folklornega ansambla Za-
greb-Markovac in Posudionice i radionice narodnih nošnji. Rde-
ča nit tokratne razstave, ki združuje dve različni, a vendar soro-
dni organizaciji, je zaščitena nesnovna dediščina Hrvaške. Na 
razstavi je zaščitena nesnovna kulturna dediščina Hrvaške 
predstavljena v posredni ali neposredni povezavi z razstavljeni-
mi eksponati, ki so izbrani tako, da prikazujejo oblačilno dedišči-
no Hrvaške v vseh njenih štirih regijah (panonski, alpski, dinarski 
in jadranski).

 Razstava bo odprta do 20. septembra, in sicer je ogled  
možen od torka do sobote in v nedeljo, 9. septembra,  
od 10. do 18. ure. Ob nedeljah (razen 9. septembra),  
ponedeljkih in praznikih je Galerija Miha Maleš zaprta.



NEDELJA, 9. SEPTEMBER

  9.15 // BUDNICA GODBE STADTKAPELLE TROFAIACH 
Godba bo svoj pohod začela pred rojstno hišo Rudolfa Maistra, nadaljevala po Šutni, mimo 
Glavnega trga, po Maistrovi in Tomšičevi ulici do glavnega odra na Trgu prijateljstva in nato 
po Tomšičevi ulici na Medvedovo ulico.

 GLAVNI ODER NA TRGU PRIJATELJSTVA 

 9.50 // NASTOP KUD LUČKA (BIH) IN KUD IZVOR BIHAĆ (BIH) 
 10.45 // TUJE FOLKLORNE SKUPINE 

    Črna Gora – Folklorna skupina Stara Budva
    Ukrajina – Plesni ansambel Molodist iz Červonograda
    Ciper – Združenje mladih ljubiteljev umetnosti Kirenia (GENÇSAD)
    Maroko – Združenje Nas Reggada Du Folklore And Art populaire iz Oujde
    Lužiški Srbi – Srbska folklorna skupina Wudvor

 SAMČEV PREHOD 

 15.00 // TRADICIONALNA POVORKA NOŠ Z NAGOVORI 
    SLAVNOSTNI GOVORNIK PREDSEDNIK VLADE RS MARJAN ŠAREC
     Start povorke bo na začetku Ljubljanske ceste pri t. i. Svetilniku. Udeleženci se bodo 

sprehodili čez Šutno, skozi Samčev prehod, mimo Glavnega trga do Doma kulture Ka-
mnik. Nagovori bodo pred začetkom povorke v Samčevem prehodu.

 GLAVNI ODER NA TRGU PRIJATELJSTVA 

 16.30 ZABAVA NA GLAVNEM ODRU 

    Skupina Špica
    Ansambel Domačini
    Skupina Bojsi

    SPREMLJEVALNO DOGAJANJE
  SEJEM DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI – ŠUTNA IN GLAVNI TRG
  SEJEM USTVARJALCEV DIVERSITY – EXPRESS YOURSELF – GLAVNI TRG
  SEJEMSKA PRODAJA – MAISTROVA ULICA
  ZABAVIŠČNI PARK – FRANČIŠKANSKI TRG
  GOSTINSKA PONUDBA – TOMŠIČEVA ULICA
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Program
SOBOTA, 8. SEPTEMBER
 ODER ZA KAVARNO VERONIKA 

  9.30 // 13. TEKMOVANJE HARMONIKARJEV ZA POKAL  
NARODNIH NOŠ – PREDIZBOR

 GLAVNI ODER NA TRGU PRIJATELJSTVA 

  10.00 // PAPIRNIŠKI PIHALNI ORKESTER VEVČE
  11.00 // FOLKLORNA SKUPINA TINE ROŽANC
  11.45 // FOLKLORNA SKUPINA KUD OTONA ŽUPANČIČA VINICA
  12.30 // SKUPINA VRUJA
  13.45 // ANSAMBEL RAZGLED
  15.00 // 13. TEKMOVANJE HARMONIKARJEV ZA POKAL  
NARODNIH NOŠ – FINALE

 Nastop Orkestra harmonikarjev Cirila Spruka
  16.45 // ANSAMBEL SKRIVNOST
  17.45 // KUMSKE PUNCE

  18.45 // FOLKLORNI ANSAMBEL ZAGREB-MARKOVAC
  20.30 // VEČERNA ZABAVA

 Pop Design
    Gušti
    Skalp

SPREMLJEVALNO DOGAJANJE
  PREDSTAVITEV LAS IZ SLOVENIJE IN TUJINE – GLAVNI TRG
  SEJEM DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI – ŠUTNA IN GLAVNI TRG
  SEJEM USTVARJALCEV DIVERSITY – EXPRESS YOURSELF – GLAVNI TRG
  SEJEMSKA PRODAJA – MAISTROVA ULICA
  ZABAVIŠČNI PARK – FRANČIŠKANSKI TRG
  GOSTINSKA PONUDBA – TOMŠIČEVA ULICA

ZA VSE PRIREDITVE VELJA PROST VSTOP. ORGANIZATOR SI PRIDRŽUJE 
PRAVICO DO SPREMEMB PROGRAMA.
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Izpostavljamo

Črna gora

Predstavljena noša izhaja iz 15. stoletja, ko je takratni vladar 
Črne gore Ivan Crnojević zahteval, da se oblačila dvorjanov in 
premožnih ljudi razlikujejo od oblačil ostalega naroda. Moška 
noša se je skozi zgodovino iz paradne in vojne noše prelevila v 
del vsakdanjega oblačila Črnogorcev. Elegantna ženska noša je 
že na številnih festivalih osvojila nagrado za najboljšo nošo. Za-
radi svoje elegance je vzor tudi sodobnim modnim kreatorjem.
Nošo bo skozi plese predstavila Folklorna skupina Kulturnega 
centra Stara Budva, ki ohranja tradicijo Črne gore skozi črno-
gorske plese in tudi skozi plese iz republik nekdanje Jugoslavije. 
Folklorna skupina se redno udeležuje folklornih festivalov po 
Evropi in je osvojila tudi številne prestižne nagrade. Kulturni cen-
ter Stara Budva je sestavljen iz folklornih skupin mlajših in starej-
ših mladincev, prvega in drugega ansambla ter tudi veteranov.

Ukrajina

Značilnosti ukrajinske noše so predvsem z narodnimi motivi bo-
gato izvezeno blago, barvitost, venčki s trakovi v laseh deklet ter 
rdeči plesni škornji. Fantje se ponašajo s širokimi, največkrat rde-

čimi hlačami in z ukrajinskimi narodnimi motivi izvezenimi srajca-
mi, dekleta pa so svojo sposobnost vezenja dokazovala z izborni-
mi vezenimi okraski na telovnikih, srajcah in predpasnikih.
Nošo bo predstavil folklorni plesni ansambel Molodist iz Červo-
nograda. Skupina šteje 85 članov, ki delujejo v otroški (do 15 
let) in odrasli skupini. Njihove plese odlikujejo originalnost 
predstavljenih plesov, že kar stresna dinamičnost, očarljivost 
tempa in lepota harmonij in ritma. Če to združimo še z barvi-
tostjo kostumov in spektakularnim dosegom koreografij, se ni 
čuditi številnim nagradam in priznanjem.

Ciper

Za tradicionalno moško nošo turškega dela Cipra so značilni 
primorski detajli. Pri ženskih nošah je zelo opazna barvitost in 
bogatost dekorativnih elementov, se pa noše bolj usklajujejo z 
značilnostmi muslimanske oblačilne dediščine za ženske.
Svojo nošo bodo predstavili člani Združenja mladih ljubiteljev 
umetnosti Kirenia (GENÇSAD), ki je bilo ustanovljeno leta 
2003. V otroški, odrasli in seniorski skupini pleše 65 plesalcev, 
še šest pa je glasbenikov, ki folklorne plesalce spremljajo. 
Osnovni namen združenja je predstavitev ciprske kulture mla-
dim generacijam, poučevanje folklornih plesov v izogib nevar-
nosti stranpoti med mladimi. Sodelovali so na številnih festiva-
lih, na Siciliji pa so dobili nagrado za najboljšo skupino.

Maroko
Videli bomo maroško nošo iz preteklih stoletij, ki sicer v teh 
časih ni več v vsakodnevni uporabi. Uporablja se pri tradicional-
nih plesih za zabavo in tudi pri spominskih slovesnostih.. Zna-
čilnost moške noše je gandoura, ki je dolga tunika brez rokavov 
ali kapuce in je originalno berberska, nosila pa se je na področju 
severne Afrike. Jilbab je muslimansko žensko pokrivalo oziroma 
oblačilo, ki običajno pokrije skoraj celo telo in je lahko različnih 
dolžin. Obraz je odkrit, prav tako roke in noge.
Nošo bodo predstavili člani Združenja Nas Reggada Du Folklore 
And Art populaire iz Oujde, ki združuje 45 plesalcev in glasbe-

nikov. Ukvarjajo se izključno s kulturno dediščino svojega pod-
ročja. Vedno poudarjajo, da je vsebina kulturne dediščine Ma-
roka mir, varnost in toleranca med verami.

Lužiški Srbi
Ženska praznična noša je bogata s čipkami, ki se iz ovratnika 
nadaljujejo v belo vrhnje nadkrilo. Črna avbica se na hrbtnem 
delu zaključuje z dolgim trakom. Za delavsko nošo so značilna 
rožasta krila, čipke pa nadomesti ovratna ruta. Pri moških sta za 
praznično nošo značilna cilinder in dolg suknjič, pri delovni ob-
leki pa telovnik in v večini primerov škornji.
Folklorna skupina Wudvor, ki bo predstavila svojo nošo, prihaja 
iz Wendishbazelitza. Združujejo 50 članov, imajo pa folklorno 
skupino, moški pevski zbor in glasbenike. Osredotočajo se na 
ohranjanje lastnega kulturnega izročila, jezika, pesmi in vsega, kar 
jih je skozi stoletja ohranjalo kot srbsko manjšino v Nemčiji.

Nastopi tujih folklornih skupin
Nedelja, 9. september, ob 10.45 na glavnem odru na Trgu prijateljstva

GREGOR UGOVŠEK

Čeprav je na Dnevih narodnih 
noš in oblačilne dediščine 
zvokov harmonike dovolj, 
vendarle eden izmed tovr-
stnih dogodkov izstopa ma-
lenkost bolj kot vsi drugi.
Pravi virtuozi na ta inštument 
lahko zaigrajo veliko več kot 
samo Na golico ali Veselo v 
Kamnik – in to vsako leto do-
kazujejo tudi udeleženci tek-
movanja harmonikarjev za po-
kal narodnih noš. Gre za pokal, 
ki ga z veseljem postavijo na 
polico ob bok priznanjem z 
največjih tekmovanj.
Turistično društvo Kamn'k bo 
sobotno tekmovanje v igranju 
harmonike letos organiziralo že 
trinajstič. »Prav v veselje je gle-

dati, koliko novega se pred-
vsem najmlajši naučijo igrati 
skozi leta,« pravi Grega Ugov-
šek, predsednik Turističnega 
društva Kamn'k, in dodaja: 
»Člani turističnega društva se 
sicer trudimo, da tekmovanje 
poteka kar se da gladko, in da 
so tekmovalci zadovoljni a so 
prav tekmovalci tisti, ki v mesto 
prinesejo vrvež in zabavo. Zato 
sem izredno vesel, ko slišim, da 
si nekdo, ki je začel na našem 
tekmovanju pred recimo dese-
timi leti, danes z igranjem na ta 
inštrument služi denar.« 
Zmagovalca določi strokovna 
komisija, ki je sestavljena iz 
treh članov Janeza Fabjana, 
Majde Golob in Matjaža Po-
ljanška. Slednji je trikratni 
zmagovalec tega tekmovanja, 

danes učitelj harmonike, do-
končal pa je tudi magistrski 
študij na Akademiji za glasbo. 
»Tekmovanje me je pritegnilo 
že takoj na začetku – in prva 
tri leta sem tudi trikrat zmagal. 
Kot član strokovne komisije 
opažam, da je vsako leto kon-
kurenca med harmonikarji 
večja in zato je naše delo ved-
no težje,« pravi Matjaž Poljan-
šek.
Kot nekdanji tekmovalec pa se 
zelo dobro zaveda, kako se 
tekmovalci tistega dne počuti-
jo. »Verjetno si le tisti redni 
spremljevalci tekmovanja 
predstavljajo, koliko truda in 
vaje je treba, da zaigraš te vir-
tuozne skladbe. Pri tem pa te 
komisija natančno posluša in 
zazna vsako tvojo še tako 

majhno napako,« pravi Matjaž 
Poljanšek in dodaja: »Harmo-
nika je v Sloveniji izredno pri-
ljubljen inštrument in vem, da 
imamo veliko zelo dobrih har-
monikarjev. Zato vse vabim, 
naj pridejo v Kamnik pokazati 
svoje znanje na tekmovanje za 
pokal narodnih noš ali pa pris-
luhniti tekmovalcem in jih 
spodbujat.« 
Tekmovanje, ki vsako leto v 
Kamnik privabi tekmovalce iz 
vseh koncev Slovenije, se bo 
odvilo v soboto, 8. septembra 
s predtekmovanjema ob 9.30 
za Kavarno Veronika. Finalni 
del bo na glavnem odru na 
Trgu prijateljstva ob 15.30, 
občinstvo pa bodo ogreli tudi 
harmonikarji iz glasbene šole 
Cirila Spruka. 

Virtuozi na harmonikiFESTIVAL SLOVENSKIH LAS 2018 –  
SKUPAJ ZA LOKALNI RAZVOJ
Festival slovenskih LAS 2018 (Festival slovenskih lokal-
nih akcijskih skupin) bo potekal 7. in 8. septembra na 
območju Kamnika. Pričakujemo več kot 70 udeležen-
cev iz 8 evropskih držav, poleg Slovenskih pa so udelež-
bo že potrdili predstavniki iz Hrvaške, Poljske in Češke. 
Gostitelj festivala je LAS Srce Slovenije.
Osrednja tema letošnjega strokovnega posveta je 
Vrednotenje Strategij lokalnega razvoja LAS, v tem 
času izjemno aktualna tema v celotnem evropskem pro-
storu, zato bosta uvodoma širši vpogled podala dva ug-
ledna mednarodna strokovnjaka ga. Jela Tvrdonova, 
A-EDUCA, Slovaška in g. Robert Lukesch, ÖAR GmbH, 
Avstrija. V okviru festivala bosta potekala še Borza pro-
jektov sodelovanja in mreženje sodelujočih LAS in dis-
kusijski krožek o (Ne)razpoložljivost kmetijskih zemljišč 
v Sloveniji (projekt NEWBIE).
Drugi dan festivala se bomo pridružili Dnevom narodnih 
noš in oblačilne dediščine in na 15 stojnicah predstavili 
podeželje, inovativne projekte ter ponudbo različnih ko-
tičkov Slovenije in tujine predstavili kar najširši javnosti.
VEČ INFORMACIJ: WWW.LAS-SRCESLOVENIJE.SI.
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Pod pojmom narodna noša si 
večina ljudi predstavlja gorenj-
sko narodno nošo, kakršno 
nosijo narodno-zabavni an-
sambli. A narodna noša je veli-
ko več, je pomemben del naše 
zgodovine. Dnevi narodnih 
noš in oblačilne dediščine so 
festival, ki na to dediščino po-
sebej opozarja. Čevljar Primož 
Štajnar in šivilja Andreja Strži-
nar se že vrsto let posvečata 
oblačilni dediščini, saj pou-
stvarjata oblačila in obutev, 
kakršna so ljudje nosili nekoč.
»Gre za ustvarjalno, a trdo 
delo,« pravi Stržinarjeva in do-
daja: »Ljudje si ne predstavlja-
jo, koliko časa gre za to. Od 
ideje do sešitja lahko traja pol 
leta ali dlje. Največ časa vzame 
raziskovanje ter iskanje pri-
mernih materialov, šele temu 
sledi šivanje.«
Najprej je treba izdelati kroj. 
Viri, kako je bilo posamezno 
oblačilo videti, so pogosto iz-
redno skromni. Obstajajo ski-
ce, fotografije in pisni viri, ki 
pa so ali v gotici ali pa so mere 
zapisane povsem drugače kot 
danes. Zato mora poustvarja-
lec oblačila ali obutve s po-
močjo pridobljenih znanj 
spoznati, kako je kaj narejeno. 
Pogosto je velika uganka not-
ranjost oblačila ali obutve. In 
ko je to končno rešeno, pride 
na vrsto naslednja težavna 
stopnja – iskanje materialov.

Misija nemogoče
»Včasih je to prava misija ne-
mogoče,« pravi Stržinarjeva. 
»Nekoč so za oblačila uporab-
ljali predvsem lan, volno in svi-
lo. Naravni lan je danes še 
možno dobiti, veliko težje je 
dobiti grobo volno, kakovostne 
taft svile skoraj ni več. Danes 
so vsi materiali obdelani druga-
če, in če ne izbereš pravih, se 
ne moreš približati nekdanji 
podobi, to potem ni več prava 
rekonstrukcija, ampak le še so-
dobna interpretacija.«

Je čevljarju lažje? »Ne,« je ja-
sen Primož Štajnar. »Težko je 
dobiti usnje. Pri nas proizvo-
dnje usnja ni več, tudi Italija je 
proizvodnjo zmanjšala – in 
potem ostajata Pakistan in 
Južna Amerika, spremenilo se 
je tudi strojenje.« Zato je vsa-
ka izdelava replike v bistvu 
nekakšen kompromis med 
idealom in možnostmi, ki ob
stajajo.
»Če nimaš originala v roki, da 
ga pretipaš in ga skušaš v nad-
robnostih poustvariti, je to 
zelo težko,« pravi Štajnar. Rav-
no zato Stržinarjeva kot 
neprecenljivo izkušnjo ocenju-
je razstavo Alenke Pakiž v Ka-
mniku na 42. Dnevih narodnih 
noš in oblačilne dediščine, ko 
so bila razstavljena originalna 
oblačila iz 19. in začetka 20. 
stoletja.
»Verjetno sem jaz največkrat 
obiskala tisto razstavo. Vse 
sem pregledala, pretipala kar 
sem lahko, preučila materiale, 
tehnike krojenja in šivanja, 
notranjost oblačil …« pravi Str-
žinarjeva. »Če želiš narediti 
pravo rekonstrukcijo, moraš 
razumeti oblačenje v določe-
nem obdobju. Vedeti moraš, 
kakšna so bila družbena raz-
merja, kaj je bilo in kaj ni bilo 
komu dovoljeno, kakšne ma-
teriale so sploh imeli na voljo 
…« Skratka, biti moraš tudi 
zgodovinar.

Kaj vse je nekoč izdelala  
človeška roka
»A veste, kaj je meni najbolj 
navdihujoče?« vpraša Stržinar-
jeva. »Krašenje. Kakšne vzorce 
in kakšne podrobnosti je bila 
nekoč zmožna narediti človeš-
ka roka! Danes, ko imamo 
stroje, se to ne zdi nič poseb-
nega, ampak vsi trakovi, vsa 
nabiranja, vsi vzorci … Vse je 
bilo izdelano ročno. Za to so 
zagotovo porabili ure in ure, za 
marsikakšen kos več sto ur. 
Neverjetno.«
Bi lahko izkušnje iz dediščine 
uporabili tudi v sodobni 

modi? »Seveda,« potrdi Štaj-
nar. »To sem tudi že poskusili. 
Naredil sem nekaj sodobnih 
ženskih gležnjarjev na osnovi 
obutvene dediščine. Verjetno 
pa se sploh ne zavedamo, da 
je vse sodobno pravzaprav 
osnovano na neki dediščini. 
Vse delamo na podlagi že na-
rejenega. Zato je v vsaki so-
dobni obliki moč začutiti vpliv 
dediščine. Mi pa se pretvarja-
mo, kot da tega ni – in to ni 
prav.«
»Predvsem je pomembno, da 
se zavedamo,« pravi Štajnar, 
»da izdelujemo večinoma ob-
lačila, ki so jih ljudje nosili za 
pražnje priložnosti. Na primer 
za nedeljsko mašo ali kakšen 
drug pomemben dan.« Zato ga 
zaboli, ko v tradicionalni ne-
deljski povorki na Dnevih na-
rodnih noš in oblačilne dediš-
čine vidi nekoga v »narodni 
noši«, obutega v gumijaste 
škornje ali sodobne čevlje. »To 
ne gre skupaj! Te stvari morajo 
ustrezati strokovnim kriteri-
jem.«

Oblačilna dediščina ni le  
»narodna noša« 
Poleg »narodnih noš«, ki jih vi-
dimo pri narodnozabavnih 
ansamblih in številnih drugih 
posameznikih in skupinah, za-
jema oblačilna dediščina še 
marsikaj drugega. »To, kar da-
nes vidimo na glasbenih odrih, 
ni prava narodna noša, ampak 
je samo kostum nastopajoče-
ga,« opozarja Štajnar in doda-
ja: »Replika pa je običajno de-
lana na osnovi neke študije in 
je namenjena nastopom 
folklornih skupin na odru ali 
pa razstavi. To je potem tista 
prava podoba, v kateri se lažje 
odraža oblačenje v določenem 
kraju.« 
»Jaz vedno najprej vprašam, za 
kaj bi obleko ali kostum radi 
imeli,« skuša zmedo dojema-
nja oblačilne dediščine premo-
stiti Stržinarjeva. »Če delam 
rekonstrukcijo za razstavo, po-
tem skušam najti čim bolj av-

tentične materiale. Če pa de-
lam za nastop plesne skupine 
na odru, se prilagajam in sprej-
mem tudi sodobne, trpežnejše 
materiale. Je pa narodno nošo 
za narodnozabavni ansambel 
veliko lažje izdelati, ker imaš 
več svobode.«
»Meni je zelo žal, da oblačilno 
dediščino zanemarjamo,« pra-
vi Štajnar. »Očitno nas je glo-
balizacija povsem požrla.« 
»Ne razumem, zakaj tega ne 
poudarjamo. Zakaj nihče na 
Bledu ni oblečen v narodno 
nošo?« se sprašuje Stržinarje-
va, Štajnar pa dodaja: »Poglej-
te Avstrijce, danes ni nič čud-
nega, če nekoga srečaš v dirn-
dlu. Pri nas pa kot bi bilo s tem 
nekaj narobe.«

Tudi v Avstriji in Nemčiji  
ni vse idealno
A tudi v Avstriji in Nemčiji so 
šle morda zadeve predaleč. 
»Oh, v Avstriji lahko dobiš 
''nošo'' za šestdeset evrov ali 
manj. Ampak to ni več noša. 
Mene kar srce zaboli, ko to 
vidim,« pravi Stržinarjeva. Da-
nes je že na spletu moč kupiti 
nemško »narodno nošo«, iz-
delano v Aziji, ki pa je vse prej 
kot ustreznih barv in pravih 
kombinacij. Zato je na mestu 
vprašanje, ali ni takšna ko-
mercializacija odločno preve-
lik korak, ki se oddaljuje od 
pomena oblačilne dediščine.
Da bi spoznali pravo oblačilno 
dediščino, priporočamo obisk 
spremljajočih razstav v okviru 
48. Dnevov narodnih noš in 
oblačilne dediščine. V prosto-
rih Občine Kamnik je na voljo 
razstava, ki predstavlja inter-
pretacijo oblačilne kulture 
Beltinčanov na prelomu iz 19. 
v 20. stoletje, v Galeriji Miha 
Maleš zakladnica hrvaške ob-
lačilne in nesnovne dediščine, 
v Galeriji Dika spodnjega pe-
rila, v Galeriji nad Kavarno 
Veronika pa razstava Andreje 
Stržinar z oblačili, ki so jih 
ljudje nosili za različne prilož-
nosti.

15petek, 31. avgusta 2018

Pomen oblačilne dediščine

»Narodna noša« in gumijasti  
škornji?! To ne gre skupaj.
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Koristne informacije

VSI DOGODKI NA FESTIVALU SO BREZPLAČNI

PARKIRIŠČA ZA OBISKOVALCE
• pri Osnovni šoli Frana Albrehta 
• pri Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik (Novi trg) 
• na Žalah 
• pri Domu kulture Kamnik (razen v nedeljo, 9. septembra) 
• pri trgovini Spar pod Malim gradom 
• na Glavni avtobusni postaji v Kamniku 
• na Trgu talcev 
• na Frančiškanskem trgu (delno) 
• pri stadionu Prijateljstva Mekinje
•  pri mestnem kopališču Pod skalco 

PARKIRIŠČA SO BREZPLAČNA PO 15. URI MED TEDNOM 
TER CEL DAN OB KONCU TEDNA.

POTEK TRADICIONALNE POVORKE 
NARODNIH NOŠ
Start povorke je na začetku Ljubljanske ceste pri tako 
imenovanem Svetilniku. Od tam gre povorka skozi Šutno, čez 
Samčev prehod ter Glavni trg na Medvedovo ulico, kjer  pot 
nadaljujejo proti Domu Kulture Kamnik. Tam se povorka 
zaključi.

OSTALE INFOMACIJE
•  V času trajanja prireditve bodite pozorni na zapore cest  

v mestnem jedru Kamnika in okolici.

• Organizatorji priporočajo pravočasen prihod na prizorišče.

•  S ciljem zagotoviti optimalno varnost udeležencev v povorki 
vas naprošamo, da upoštevate navodila varnostne službe.

BREZPLAČNI AVTOBUSNI PREVOZI
 

Odhod iz Ljubljane Odhod iz Kamnika

Petek, 7. 9. 18.00 22.10

Sobota, 8. 9. 
10.00 15.00

16.00 22.00

Nedelja, 9. 9.
10.00  17.00

12.00  21.00

Prevoz zagotavlja Arriva Kam-Bus d. o. o.  
Ob prihodu na avtobus opozorite voznika, da ste obiskovalec 
Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine.
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Marjeta Jurman Kokalj 

Volčji Potok, Tunjice – Med 
drugim so otroci en dan pre-
živeli v Arboretumu Volčji 
Potok in en dan na Ekološki 
kmetiji Jeršin v Tunjicah.
Rdeča nit letošnjih delavnic 
so bili gradovi in grajsko živ-
ljenje, zato so otroci v Arbo-
retumu Volčji Potok iskali 
skriti zaklad, prav povezan z 
izbrano temo. Da so ga naš-
li, so morali odgovoriti na 
vprašanja, povezana s sred-
njim vekom, grajskim življe-
njem kraljev, kraljic, princev 
in princes. Tudi v Arboretu-
mu so na vrhu hriba še os-

tanki gradu, ki je poleg stra-
teške pozicije v času turških 
napadov vsem okoliškim 
prebivalcem nudil tudi zato-
čišče. Da so se otroci še lažje 
vživeli v ta čas, si je vsak iz-
delal ter okrasil krono. Ogle-
dali pa so si tudi stalno 
razstavo kaktusov, metuljev 
ter nasadov vrtnic in drugih 
rož, grmičkov in dreves. Po-
govor je tekel tudi o ohranja-
nju rastlinskih in živalskih 
vrst ter naši skrbi zanje.
Na Ekološki kmetiji Jeršin v 
Tunjicah pa so otroci v ne-
okrnjeni naravi preživeli 
dan na kmetiji med domači-
mi živalmi in jih hranili. 

Seznanili so se s kmečkimi 
opravili, božali zajčke, pi-
ščance, mucke ter jahali os-
lička. Otroci so si tudi sami 
pripravili okusno kosilo iz 
pridelkov z vrta. Pogovor je 
tekel o življenju na kmetiji, 
kmečkem življenju in skrbi 
za živali. 
Otroci so ves teden v vsakda-
njih situacijah utrjevali zna-
nje angleščine na sproščen 
in naraven način, kar je bila 
tudi dobrodošla priprava na 
prihajajoče šolsko leto. Jezi-
kovna šola Dude se vsem 
udeležencem iskreno zahva-
ljuje za dobro voljo in odlič-
no preživet teden.

Počitnice z angleščino
Tudi letošnje poletje, že dvajseto po vrsti, je jezikovna šola Dude iz Domžal 
konec avgusta pripravila zanimiv in poučen enotedenski program za vse, ki 
so želeli utrditi svoje znanje angleškega jezika še pred začetkom novega 
šolskega leta.

Otroci so ves teden v vsakdanjih situacijah utrjevali znanje angleščine na sproščen in 
naraven način.

Monika Jeglič

Šmartno v Tuhinju – Po jut-
ranjem ogrevalnem krogu 
bansov in pesmi se je dan 
nadaljeval z molitvijo in 
ogledom igrice ter kratkega 
filma o vrednoti dneva. Za-

tem se je program nadalje-
val po starostnih skupinah 
prek iger, dejavnosti in po-
govora, čemur je sledila tež-
ko pričakovana malica, ko se 
je dvorišče spremenilo v ple-
sišče, igrišče, jedilnico, raz-
deljevalnico pošte in hi-

podrom, na katerem so 
močni animatorski hrbti 
nosili male jezdece.
Popoldnevi so minevali v 
duhu velikih iger (ponede-
ljek, petek) in delavnic (to-
rek, četrtek, sobota). Letos so 
otroci lahko izbirali med celo 

vrsto zanimivih delavnic. 
Mlajši so se lahko udeležili 
nogometa na milnici, vrtnar-
ske, kemijske ali cirkuške 
delavnice, kuhanja v naravi 
ali izdelave in spuščanja 
zmaja, lahko pa so si celo 
pogledali in spoznali nekaj 

eksotičnih živali. Starejši so 
lahko izbirali med nogome-
tom, potjo preživetja, plesno, 
ustvarjalno in avtoličarsko 
delavnico, improligo, loko-
strelsko delavnico ...
Velike igre so enkrat minile 
v duhu potovanja po raznih 
otokih, kjer so otroke čakale 
pestre preizkušnje, drugič 
pa so vodno-blatne igre do-
dobra ohladile razgrete otro-
ke. Sreda je kot vsako leto na 
oratoriju minila posebno, 
saj je namenjena izletu. 
Tokrat nas je pot vodila proti 
geometričnemu središču 
Slovenije. Nato pa smo pre-
živeli lep del popoldneva na 
gradu Bogenšperk. Sledila 
sta sveta maša v cerkvi svete-
ga Martina v Šmartnem pri 
Litiji ter piknik na igrišču v 
bližnji okolici.
Ker smo animatorji že pred 
oratorijem izvedli posebne 
dobrodelne akcije za Rdeče 
noske, nas je v četrtek obi-
skal tudi gospod Roman oz. 
»hišnik Jože«, ki je s svojimi 
šalami popestril dan, ko je 
bila glavna vrednota dobrota.
Tudi sicer smo letos gostili 
kar nekaj gostov, saj so naš 
oratorijski teden pobarvali še 
Lokostrelski klub Kamnik, 
Bioexo z eksotičnimi živalmi 
ter napihljiva igrala. Vsi naš-
teti so poskrbeli za kar nekaj 
spontanih in prisrčnih otro-
ških nasmehov.

Skozi cel teden smo potova-
li z energijo otroških nas-
mehov in sončnih žarkov, 
ki so greli naše prizorišče. 
Smo pa zato na sobotnem 
zaključku poplačali teden 
lepega vremena z obilno 
ploho. 
Zadnji oratorijski dan smo 
končali s sveto mašo ter pi-
knikom, ki je tokrat prine-
sel nekoliko manj veselega 
druženja, saj so dežne ka-
plje kaj hitro pregnale do-
mov družine oratorijskih 
udeležencev. 
Ker je bila zadnji, sobotni 
dan vrednota dneva domo-
vina, je poseben pozdrav in 
dobre želje vsem animator-
jem in udeležencem poslal 
tudi gospod predsednik Bo-
rut Pahor, ki je bil sicer za-
držan v tujini, a se je ogla-
sil v upanju, da bodo mladi 
uspeli to vrednoto čim bo-
lje spoznati in jo vzeti za 
svojo.
Dobrodelnost tokratnega 
oratorija se je izkazala pri 
vseh, ki so v času dogajanja 
na oratorijsko prizorišče pri-
nesli šolske potrebščine za 
otroke v stiski.
Še en oratorij je tako prine-
sel polno vtisov, novih prija-
teljstev in srečanj ter osvoje-
nih spoznanj in znanj. Naj 
še dolgo odmeva geslo v 
vseh dejanjih, besedah in 
odnosih. Podari (v)se!

Podari (v)se za oratorij
Letos je v Šmartnem potekal že 17. oratorij po vrsti, in sicer pod naslovom Podari (v)se! Prek glavnega 
junaka Robina Hooda so otroci ves teden spoznavali pomembne vrednote – pričevanje, talente, 
dobroto, svobodo in domovino.

Udeleženci letošnjega oratorija v Šmartnem v Tuhinju / Foto: Anamari Hribar
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  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

Leon Pirman

Kamnik – V junijskem pres-
topnem roku sta naš klub 
zapustila Janže Lužan in 
Damjan Hafnar, k nam pa 
je pristopil Kristjan Mijato-
vič. Med dekleti ni bilo no-
benih sprememb, največja 
pridobitev zanje je vrnitev 
naše dolgoletne igralke Ur-
ške Prelog Košir po porodu. 
Pri moških si obetamo tudi 
vrnitev kapetana ekipe, naj-
boljšega igralca v zgodovini 
kluba Marka Omana. Po 
drugem operativnem pose-
gu naj bi konec leta že začel 
z nastopi za prvo ekipo. To 
bi bilo za našo mlado ekipo 
največja pridobitev, tako re-
zultatsko kot tudi psiholo-
ško. V klubu smo se namreč 
odločili za temeljito pomla-
ditev ekipe in delo na daljše 
obdobje, zlasti z mladimi. 
Doma imamo nekaj mladih 
fantov, ki morajo nabrati iz-
kušnje s tekmovanj, da lah-
ko konkurirajo igralcem v 
prvi ligi, na primer kadet 
Miha Uršič, ki naj bi se že 
priključil delu prve ekipe.
Upamo, da bomo letos imeli 
več sreče v zvezi s poškodba-
mi, saj je bilo lani kar nekaj 
igralcev in igralk poškodova-
nih. Že omenjeni Marko 
Oman se vrača po več kot 
enoletnem premoru, Franci 
Grubar je poleti opravil ar-
troskopijo desnega kolena, 
odsoten je bil prav tako celo 
leto in ne vemo, kdaj se bo 

vrnil. Lidija Pirman se tudi 
vrača po polletni odsotnosti, 
Tea Repnik je zaradi po-
škodbe kolena bolj ali manj 
celotno sezono počivala in 
tudi ona je, upamo, sanirala 
poškodbo in bo lahko nemo-
teno nastopala za prvo eki-
po. Hkrati pa upamo, da bo 
Peter Jantol deležen več ra-
zumevanja v službi in bo 
večkrat na razpolago trener-
ju Franciju Spruku. Trenin-
ge lahko prilagajamo, tekem 
pa ne moremo. 
Naj omenim, da smo malce 
popestrili naporne treninge 
in smo v klubu organizirali 
tudi masažno službo kar v 
naših prostorih. Pomembno 
delo opravlja Matic Babnik, 
ki zmanjšuje možnost po-
škodb po napornih trenin-
gih; seveda je na razpolago 
tudi nečlanom kluba. 
Od 13. avgusta do začetka 
septembra poteka že tradici-
onalni turnir Memorial 
Slavka Šuštarja st. Nastopa-
jo igralci in igralke iz vse 
Slovenije v vseh kategorijah. 
Sredi septembra se začne 
tudi novo državno prven-
stvo, zato sta obe ekipi sredi 
priprav. Tako so na sporedu 
tudi prve pripravljalne tek-
me. K nam v goste prideta v 
soboto obe ekipi Postojne, 
najprej bodo igrala dekleta, 
zatem pa fantje. 
Prva moška ekipa gre 1. sep-
tembra na prijateljsko tekmo 
v avstrijski Neunkirchen, 
novo ekipo Janžeta Lužana. 

Naslednjo soboto, 8. sep-
tembra, pa gremo že drugo 
leto zapored v Skopje na tur-
nir ob največjem makedon-
skem državnem prazniku.

Letos že trinajsta 
občinska liga
Tako kot vsako leto nas čaka 
v začetku oktobra nastop na 
mednarodnem tekmovanju. 
Letos potuje prva ekipa v Sa-
rajevo na evropski pokal, na 
katerem bo nastopalo 14 
ekip iz vse Evrope. Vsako dr-

žavo namreč zastopa samo 
ena ekipa – in Slovenijo 
zastopa naša ekipa Calcit 
Kamnik. Tudi s tega tekmo-
vanja si obetamo dobre 
predstave naših fantov.
Evropski pokal se začne 2. 
oktobra in konča v soboto, 
6. oktobra, zvečer.
Jeseni že 13. leto zapored za-
čenjamo tekme občinske 
lige. Kot smo že omenili, se 
ekipam, ki tekmujejo, lahko 
priključijo vsi, ki imajo radi 
kegljanje.

Kegljači sredi priprav
Kegljači in kegljačice Kegljaškega kluba Kamnik so sredi julija začeli priprave na novo sezono. V klubu 
smo se odločili za temeljito pomladitev ekipe in delo na daljše obdobje, zlasti z mladimi.

Jure Starman v dresu slovenske reprezentance 
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Jasna Paladin

Kamnik – Kamniška ekipa 
Vigo, ki so jo sestavljali Blaž 
Pirnat, Dalibor Crnoja, Ma-
rijo Bijelić in Željan Mršić, 
je na finalnem turnirju v 
Ljubljani 12. avgusta prišla 
do naslova državnih prvakov 
v košarki 3 x 3 v kategoriji 
rekreativcev. Med vsemi ka-
tegorijami je bila ta najšte-
vilnejša, saj je tekmovalo več 
kot štirideset ekip iz vse Slo-
venije, zajemala pa je igral-
ce, večinoma nekdanje ko-
šarkarje, ki v sezoni 
2017/2018 niso nastopali v 
prvi, drugi ali tretji sloven-
ski košarkarski ligi.
Na finalni turnir so se uvr-
stile štiri ekipe z največ 
zbranimi točkami s štirih 
regionalnih turnirjev, ki so 
bili junija in julija v Ljublja-
ni, Velenju, Kopru in Kra-
nju. Ekipa Vigo se je v finale 
uvrstila z zmago na prvih 
dveh kvalifikacijskih turnir-
jih v Ljubljani in Velenju.

Državni prvaki med rekreativci
Kamničani Blaž Pirnat, Dalibor Crnoja, Marijo Bijelić in Željan Mršić so postali ekipni državni prvaki v 
košarki 3 x 3 v kategoriji rekreativcev.

Veselje ob prejemu pokala za državne prvake je bilo zelo veliko. / Foto: Dalibor Crnoja

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO 
OBDOBJE DOMŽALE
RAZPISUJE ZA ŠTUDIJSKO 
LETO 2018–2019:
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- jezikovne študijske krožke,
- študijske krožke splošnega izobraževanja,
- krožke kulturnega izobraževanja in ustvarjanja, 
- športne in rekreativne dejavnosti.

Vpis od 29. avgusta do 28. septembra 2018
V času uradnih ur.

Društva Lipa –U3ŽO Domžale

Več informacij lahko poiščete na naši spletni strani:  
http://drustvo-lipa.si/

Jasna Paladin

Kamnik – V Kranju se je 26. 
avgusta začelo evropsko ve-
teransko prvenstvo v va-
terpolu, plavanju, skokih v 
vodo ter daljinskem in 
sinhronem plavanju, katere-
ga del bo tudi Kamnik, saj 
bodo na bazenu Pod skalco 

od 4. do 8. septembra gostili 
tekmovalce v sinhronem 
plavanju. Na prvenstvu bo 
nastopilo 4.714 tekmovalcev 
iz 41 držav, med njimi 128 
Slovencev, ki pa bodo nasto-
pali le v vaterpolu, skokih v 
vodo, daljinskem plavanju 
in plavanju, zato zanje v Ka-
mniku ne bomo navijali. 

Evropsko veteransko 
prvenstvo tudi v Kamniku

                 Osvežena podoba              ista lokacija 
                                                                     (Trg talcev 8, Kamnik).

       Modna in ugodna                               jesenska kolekcija.

         Prijazno osebje                                        in stilsko svetovanje.

RAZLOG VEČ                                                  ZA VAŠ OBISK.

Kolektiv M Kreativa d. o. o., tel. (01) 831 77 83
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Miha Štamcar

Kamnik – Že nekako po tra-
diciji so prvi priprave na 
novo sezono začeli odbojka-
rji člani. V letošnji sezoni bo 
njihov trener Aleš Hribar. 
Mladi, 34-letni Kamničan je 
bil pred tem štiri leta po-
močnik Marka Brumna, 

nato dve leti Gašperja Ribi-
ča, zdaj pa je dobil prilož-
nost, da samostojno vodi 
aktualne slovenske državne 
in pokalne podprvake.
»Ekipa v primerjavi z lansko 
sezono ni doživela večjih 
sprememb. Zapustili so nas 
Jure Okroglič, Radoslaw Gil 
in Žan Novljan, po nekaj se-
zonah se v Kamnik vrača 
Matija Jereb, iz ACH Vol-
leyja je prišel Dmitri Bab-
kov, novinec pa je tudi Miha 
Bregar, ki je do zdaj igral za 
Krko. Po prilagojenem pro-
gramu za zdaj vadita le Kle-
men Hribar in Domen 
Kotnik, manjka pa Sašo Šta-
lekar, ki se s slovensko re-
prezentanco pripravlja na 
svetovno prvenstvo. Za zdaj 
sem s prizadevnostjo igral-
cev na pripravah zadovoljen, 
predvsem glede na to, v ka-
kšnih pogojih smo večji del 
avgusta delali, kajti kljub 

vročini so se fantje ukvarjali 
le s tistim, kar morajo nare-
diti. Ni nobenega tarnanja, 
spodbujajo drug drugega, 
tako da s te strani resnično 
nimam nobenih pripomb,« 
je svoje varovance pohvalil 
Hribar, ki mu bo pri delu 
pomagal Damjan Marinko, 
ki je kot igralec s Kamničani 

sodeloval pri vseh treh na-
slovih državnega prvaka. 
Veliko več sprememb je bilo 
v taboru prve ženske kam-
niške ekipe, v kateri Gregor 
Rozman ostaja prvi trener. 
V kamniškem dresu tako ne 
bo več Maje Pahor, ki bo ka-
riero nadaljevala na Polj-
skem, Tina Grudina, Ana 
Zaplotnik in Pia Blažič so 
prestopile v GEN-I Volley, 
odšli sta obe tujki, Bernarda 
Brčić in Ali Frantti. Po hudi 
poškodbi je odbojko prene-
hala igrati kapetanka Urška 
Igličar. Namesto njih so se 
Rozmanovim varovankam 
pridružile sestri dvojčici 
Špela in Polona Marušič iz 
Nove Gorice, Nina Kotnik iz 
Formule Formisa, Tina Ka-
ker iz Luke Koper in Anja 
Zorman, lani igralka Zgor-
nje Gorenjske.
»Za razliko od prejšnjih se-
zon smo pred letošnjo prak-

tično od prvega dne naprej z 
vsemi igralkami – in to bi 
lahko bila naša prednost. 
Glede na to, da se je GEN-I 
Volley okrepil, bo boj za na-
slov državnega prvaka še 
težji kot zadnja leta. Mi za-
gotovo ne bomo odstopili od 
tega boja, kajti vedno je tre-
ba imeti visoko postavljene 

cilje. Za slovensko žensko 
odbojko je konkurenca vse-
kakor dobrodošla, želim pa 
si, da bi naša ekipa govorila 
predvsem na igrišču. Na 
igrišču se bo vse pokazalo, 
na njem se bodo odločale 
tekme,« od boja za najvišja 
mesta ne odstopa Rozman.
Zaradi odpovedi nekaterih 
ekip so priložnost med naj-
boljšimi slovenskimi klubi 
dobile tudi odbojkarice dru-
ge ženske ekipe Calcita Vol-
leyja, ki so v minuli sezoni 
navduševale v drugoligaški 
konkurenci. Trener Franci 
Obolnar, ki je leta 2010 v 
Kamnik pripeljal tudi prvi 
ženski naslov državnega pr-
vaka, bo imel na voljo tako 
rekoč iste igralke kot lani, 
edina novinka bo Špela Lu-
žovec, zadnji dve sezoni 
igralka Zgornje Gorenjske. 
»Prvi cilj bo, da ne bomo 
zadnji ali predzadnji, z vsem 

drugim bomo zadovoljni. 
Seveda bomo skušali priti 
čim višje, vendar bo odvisno 
tudi od tega, kako močne 
bodo druge ekipe. Predvsem 
si želim, da bi vso sezono 
dobro trenirali, kajti le na ta 
način bomo lahko konku-
renčni drugim ekipam,« je 
dejal Obolnar. 
Državno prvenstvo se bo za-
čelo 13. oktobra. Prva moška 
ekipa bo v prvem krogu go-
stovala v Kranju, prva 
ženska ekipa v Šempetru v 
Savinjski dolini, medtem ko 
bodo Obolnarjeve varovanke 
svoj ognjeni prvoligaški krst 
doživele proti ekipi Nova 
KBM Branik.

V Evropi v pokalu 
Challenge
Čeprav bi moška ekipa Cal-
cita Volleyja v letošnji sezo-
ni lahko igrala celo v kvalifi-
kacijah za uvrstitev v ligo 
prvakov, so se v vodstvu klu-

ba odločili, da bodo nastopili 
v pokalu Challenge, kar po-
meni, da so se odrekli tudi 
igranju v pokalu CEV. V po-
kalu Challenge bodo igrale 
tudi članice prve ženske 
kamniške ekipe. »Ker tako v 
kvalifikacijah za uvrstitev v 
ligo prvakov kot v pokalu 
CEV zaradi neustreznosti 
naše dvorane domačih te-
kem ne bi mogli igrati 
doma, smo se odločili, da 
bomo igrali v pokalu Chal-
lenge, kjer zahteve glede 
igranja domačih tekem niso 
tako stroge,« je odločitev po-
jasnil Gregor Hribar, pred-
sednik Calcita Volleyja. Obe 
kamniški ekipi bosta v poka-
lu Challenge zaigrali v tret-
jem krogu, moška proti Bio-
gas Volley Näfelsu iz Švice, 
ženska pa proti zmagoval-
kam dvoboja med ekipama 
Slavija Bratislava (Slovaška) 
in Jaszbereny (Madžarska). 
Prve tekme drugega kroga 

bodo na sporedu med 27. in 
29. novembrom, povratne 
pa teden dni pozneje.

Tudi letos v 
srednjeevropski ligi
Obe prvi kamniški ekipi 
bosta tudi letos igrali v sre-
dnjeevropski ligi. V moški 
bo le šest ekip, za uvod bodo 
Kamničani 16. oktobra igrali 
z ACH Volleyjem, ob obeh 
slovenskih predstavnikih pa 
bodo letos v srednjeevropski 
ligi igrali še Mladost Zagreb, 
Posojilnica Aich/Dob, Wald-
viertel in Kazincbarcika. 
Ena ekipa več bo v ženski 
srednjeevropski ligi, že 24. 
septembra pa bodo odbojka-
rice Calcita Volleyja gostova-
le v Bratislavi pri Slaviji. 
Druge nasprotnice kam-
niških odbojkaric bodo še 
Mladost Zagreb, Linamar 
Bekescsabai, Strabag Bra-
tislava, Olomouc in Nova 
KBM Branik.

S tremi ekipami v prvi ligi
Za Calcit Volley je tudi letošnje poletje trajalo le do začetka avgusta, ko je njihova prva moška ekipa začela priprave na novo sezono, ki bo za kamniški 
klub v marsičem nekaj posebnega. Prvič v zgodovini kluba bodo v prvi slovenski odbojkarski ligi nastopile kar tri njihove ekipe – ob prvi moški in prvi 
ženski ekipi bo med najboljšimi slovenskimi ekipami namreč prvič zaigrala tudi druga ženska ekipa Calcita Volleyja. Prav varovanke Francija Obolnarja 
bodo 13. oktobra, ko se bo začelo letošnje državno prvenstvo, edine igrale na domačem igrišču.

Kamniške odbojkarice in odbojkarji
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Bojana Klemenc

Kamnik – Profesorica defek-
tologije, ki se kot specialna 
pedagoginja na OŠ Marije 
Vere posveča predvsem ot-
rokom s posebnimi potreba-
mi, je zaradi svojega odlič-
nega dela dobro prepoznav-
na pri starših in strokovnih 
delavcih tako v naši občini 
kot po celotni Sloveniji. Nje-
na zadnja knjiga Vzgojarije 
je ravno pravšnje čtivo za 
vse starše, ki v ponedeljek 
znova pošiljajo svoj podmla-
dek v šolske klopi. V vzgoj-
nem priročniku, zasnova-
nem v obliki dnevniških za-
pisov, je zbranih 64 najbolj-
ših zgodb z izredno priljub-
ljenega bloga, ki ga Katarina 
piše že peto leto. Knjiga ne 
vsebuje le vzgojne teme, 
temveč tudi tematiko otrok s 
posebnimi potrebami. Avto-
rica vedno znova postavlja v 
ospredje, kako so v naši 
družbi na različne načine di-
skvalificirani in marginalizi-
rani prav posamezniki s po-
sebnimi potrebami.

Številna učna in vzgojna 
vprašanja
Rdeča nit vseh zgodb je so-
dobni vzgojni stil, za katere-
ga Katarina meni, da ni 

ustrezen. Pravi, da je preveč 
dopuščajoč in zaščitniški do 
otrok. V najnovejši knjigi 
tako iz doživetih situacij 
svojega poklicnega in doma-
čega vsakdanjika bralcu 
predstavi številna učna in 

vzgojna vprašanja, denimo 
učenje poštevanke, bralne 
težave, hiperaktivnost, od-
krivanje prezrtih razvojnih 
zaostankov, uživanje sladka-
rij, obdarovanje, igrače, pre-
več zaščitniške starše, kletvi-

ce, ponavljanje razreda, od-
sotnost empatije pri pedago-
gih in podobno. V poglavjih 
ne obravnava zgolj (ne)reš-
ljivih problemov, temveč 
vsakič nakaže tudi pot do 
reševanja težav. »Če imate 
željo po korenitih spremem-
bah v svojem življenju in ne 
želite začeti pri sebi, potem 
zaprite to knjigo, še preden 
boste to poved prebrali do 
konca,« v Navodilih za upo-
rabo svoje knjige piše avtori-
ca in mi razloži: »Dandanes 
je veliko boljša diagnostika, 
dosti se piše o težavah otrok 
s posebnimi potrebami. 
Včasih je ta dostopnost in-
formacij celo ovira, saj si ne-
kateri starši kar želijo, da bi 
njihov otrok imel eno od teh 
motenj, v resnici pa je le 
vzgojno neprimerno treti-
ran. Določene motnje pa so 
zares sedaj bolj v zagonu, 
saj je današnji način življe-
nja drugačen – manj stika 
otrok s starši, neprimerna 
prehrana in predvsem ča-
sovno preveč aktivnosti z 
elektronskimi napravami. 

Tako so kar naenkrat otroci 
sami sebi dovolj in se ne 
znajo več socialno prilagaja-
ti določenim vsakodnevnim 
situacijam,« še dodaja.
Katarina želi s pisanjem svo-
jih knjig na poljuden način 
približati vzgojno problema-
tiko staršem. Tako s stališča 
mame dveh sinov kot stro-
kovne delavke. »Vzgoja oz. 
učenje za življenje ni lago-
den proces ali nekaj, kar se 
zgodi kar samo po sebi, mi-
mogrede in napol avtoma-
tično. Vzgoja od staršev zah-
teva tudi ali predvsem žrtvo-
vanje, odpovedovanje, in ni-
kakor ne lagodnega zavija-
nja otrok v vato. Tudi sama 
grem po tej poti – in da, ni 
vedno lahko, seveda delam 
tudi napake,« priznava. Do 
sedaj je izdala že 14 knjig in 
pojasni, da so bile njene 
prve štiri knjige napisane 
bolj strokovno, potem pa se 
je odločila tudi za izdajo sli-
kanic in mladinskih roma-
nov, saj ji ni dovolj, da 
osvešča le stroko in starše, 
temveč tudi otroke in mla-

dostnike. »V svojih slikani-
cah in knjigah za mlade 
bralce želim razložiti, kako 
se disleksija odraža pri otro-
ku in kakšne težave ima lah-
ko v šoli zaradi nje. In tudi s 
čim se npr. spopadajo otroci 
z ADHD ali epilepsijo ... Da 
ti otroci niso ''neumni'', 
temveč le drugačni. In več 
kot jim nudimo ustrezne 
podpore, bolj nam bodo po-
dobni,« poudarja Katarina.
Za novo šolsko leto ima za 
starše številne nasvete, a ne-
kaj se ji zdi zares pomemb-
nih. »Starši naj imajo do 
šolskega dela svojih otrok 
realna pričakovanja, pred-
vsem pa naj imajo visoke 
zahteve do njihovih delov-
nih navad. Vse delovne na-
vade, ki jih priučimo otro-
kom, dajejo kondicijo in or-
ganiziranost uma za učenje. 
Pomembno je, da otroke 
naučimo, da je najprej delo, 
torej nekaj neprijetnega, po-
tem pa ostane čas za prijet-
no. Starši naj verjamejo v 
svoje otroke in jih imajo radi 
takšne, kot so!« zaključi.

Skrivnosti, norosti in radosti vzgoje
Kamničanka mag. Katarina Kesič Dimic je pred kratkim izdala že svojo štirinajsto knjigo z naslovom Vzgojarije.

Mag. Katarina Kesič Dimic / Foto: Bojana Klemenc

www.visitkranj.com

SPREHOD PO ZGODOVINI GLASBE 
MARTA ZORE IN GOJMIR LEŠNJAK GOJC

31. 8.

15. 9.

PETEK
ob 20.30

SOBOTA
ob 21.00

NEW SWING QUARTET
in študente študijskih programov:

❖ dipl. inženir ali magister STROJNIŠTVA 5 štipendij
❖ dipl. inženir ali magister ELEKTROTEHNIKE 4 štipendije
❖ dipl. inženir RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE 1 štipendija

NUDIMO
Delo v visoko tehnološkem, kreativnem in stimulatvnem okolju (praksa, študentsko 
delo,…), poklicni in osebni razvoj, delo na naprednih projektih za tuje partnerje 
(Volkswagen, Daimler, BMW, Philips), možnost kasnejše zaposlitve.

OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO
Željo po timski in projektni naravnanosti, voljo za izvajanje tehničnih analiz, preračunov in 
eksperimentov, poznavanje dela z računalnikom, znanje angleškega jezika in pripravljenost 
za stalno učenje.

Vabimo vas, da prijave (kratek življenjepis, dosedanje izkušnje in dosežke, dokazilo o vpisu v tekoči letnik, smer 
študija, dokazilo o študijskem uspehu predhodnih študijskih let ter morebitna priporočila) posredujete do 
31.8.2018 (dijaki) oz. 30.9.2018 (študenti) na e-naslov lidija.kejzar@iskra-mehanizmi.si.
Morebitne dodatne informacije dobite na telefonski številki 04/53 55 322.

Iskra Mehanizmi d.o.o.
RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE 2018/19
S štipendiranjem dijakov in študentov v svoje vrste sprejemamo nove, mlade sodelavce.
Svoje sodelovanje s srednjimi šolami in univerzami nenehno poglabljamo, saj želimo mladim 
ponuditi priložnost, da po končanem šolanju postanejo del naše ekipe. 

Nudimo možnost opravljanja obvezne prakse za dijake tehničnih smeri:

❖ Orodjar                                                                                     3 štipendije
❖ Strojni mehatronik vzdrževalec       2 štipendiji
❖ Nastavljalec - operater strojev                      3 štipendije
❖ Elektro vzdrževalec                                           1 štipendija
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Knjiga prinaša dobro 
poznavanje zelišč, 
njihovih lastnosti in 
učinkov(in) ter njihove 
uporabnosti. 
Poglavja v knjigi: Zeliščni 
vrt, Zelišča v vrtu skozi 
stoletja, Načrtovanje 
zeliščnega vrta, Kako 
pripravimo zeliščni vrt, 
Uporaba zelišč, Spravilo 
in shranjevanje zelišč, 
Zeliščni pripravki v 
zdravilstvu, Pripravki 
zelišč v kulinariki, 
Opisi rastlin, Napotki 
za zeliščarje. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

248 strani, 170 x 240 mm, integrirana vezava

 POSEBNA UGODNOST
  BREZPLAČEN PREVOZ 

     ZA BREZSKRBEN SENIOR ODDIH

Brezplačna številka: 080 22 10
www.terme-dobrna.si

IZREDNI TERMIN

SENIOR ODDIH
V TERMAH DOBRNA

 ✓ BREZPLAČNI PREVOZ    
 od vašega doma do Term Dobrna   
 in nazaj,

 ✓ 1 x posvet pri zdravniku + storitve   
 za  krepitev zdravja,

 ✓ neomejeno kopanje v bazenih...

5 x polpenzion + kopanje, že od
205,00 € oseba / 5 noči
Paket velja do 30. 12. 2018.

4 x polpenzion + kopanje, že od
164,00 € oseba / 4 noči
Paket velja od 11. 09. do 15. 09. 2018
in od 16. 09. do 20. 09. 2018, za bivanje
v Depandansi Hotel Park ****

 ✓ BREZPLAČNI PREVOZ od vašega   
 doma do Term Dobrna in nazaj,

 ✓ 1 x posvet pri zdravniku + storitve   
 za  krepitev zdravja,

 ✓ neomejeno kopanje v bazenih...

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:
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Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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Kamniški sudoku

Jasna Paladin

Kamnik – Letošnje muhasto 
vreme v petek, 24. avgusta, 
ni bilo naklonjeno pripove-
dovanju zgodb na vrtu 
Frančiškanskega samosta-
na, so pa zbrani zato dobili 
priložnost prvič sedeti v 
novi dvorani samostana, ki 
jo sicer še obnavljajo, a bo 
zagotovo pomembno pripo-
mogla h kulturnemu doga-
janju v občini.

Pripovedovanje zgodb na 
Kamniškem je zelo živo
»Prireditev je namenjena 
obujanju starih kamniških 
zgodb in spomina na 
Gašperja Križnika, Franceta 
Steleta in mnoge druge, ki 
so zgodbe zapisovali, zdaj 
pa te zgodbe z velikim vese-
ljem poustvarjajo pripove-
dovalci,« je zbrane nagovori-

la predsednica Društva sve-
tega Jakoba dr. Marjeta Hu-
mar in se za ohranjanje to-
vrstne dediščine še posebej 
zahvalila direktorici kam-
niške knjižnice Bredi 
Podbrežnik  Vukmir . 
»Gašper Križnik v svojem 

času ni bil najbolje razum-
ljen in sprejet, in če ne dru-
gega, naj bo njegova usoda 
vsem nam v pogum in nav-
dih, kadar se nam zdi, da 
nismo dovolj sprejeti in ce-
njeni, da je pač treba vztraja-
ti pri tem, za kar se odloči-
mo. Veseli me, da je pripo-

vedovanje zgodb na Kamni-
škem zelo živo in da je naše 
okolje s pravljično dediščino 
zelo bogato. Na eni strani 
imamo Gašperja Križnika in 
njegovih dvesto zapisov, ki 
so shranjeni v Štrekljevi 
zbirki, na drugi strani ima-

mo Franceta Steleta in nje-
gove zapisane pravljice. Po-
leg tega iz našega okolja iz-
hajajo tudi začetki pripove-
dovalstva na Radiu Študent, 
za kar sta zaslužna pred-
vsem Goran Završnik in 
Rok Kosec oziroma njun 
Duo Vroča župa. Prav tako 

me veseli, da smo uspeli k 
temu pritegniti nekatere po-
sameznike iz drugih krajev 
naše občine, denimo Tunjic 
in Motnika, najbolj pa sem 
hvaležna našim mladim pri-
povedovalcem,« je povedala 
Breda Podbrežnik Vukmir 
in predstavila sodelujoče.
Katarina Nahtigal je poveda-
la Križnikovo povedko o de-
klici brez rok, Matic Maček 
je povedal pravljico O treh 
kozlih, ki je objavljena v 
knjigi Veronika z Malega 
gradu, Anže Slana je pove-
dal zgodbo o razbojnikih iz 
Tunjic, Križnikovi pravljici 
sta povedali tudi Katja Pun-
tar in Breda Podbrežnik, 
Ljuba Lajmiš pa je predsta-
vila zgodbo, ki še ni zapisa-
na, jo je pa kot deklica sliša-
la doma.
V kulturnem programu je 
ob spremljavi Mateje Kali-
šnik zapela Neža Grkman.

Zgodbe pripovedujejo 
tudi mladi
Na pripovedovalskem večeru z naslovom Kamniške zgodbe, ki sta ga pripravila Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik in Društvo svetega Jakoba, je kar nekaj mladih pripovedovalcev dokazalo, da 
ohranjanje zgodb še daleč ni domena starejših.

Pripovedovalski večer z naslovom Kamniške 
zgodbe so letos pripravili v novi dvorani 
Frančiškanskega samostana, ki jo sicer še 
objavljajo, a bo zagotovo pomembno pripomogla 
h kulturnemu dogajanju v občini.

Katarina Nahtigal / Foto: Jasna Paladin Matic Maček / Foto: Jasna Paladin Anže Slana / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – Člani Društva 
upokojencev Kamnik so na 
letnem kopališču Pod skal-
co gostili Pokrajinsko pr-
venstvo v plavanju za člane 
društev upokojencev Go-
renjske.
Udeleženci tekmovanja so v 
disciplinah petdeset metrov 

prsno  in  petdeset metrov 
prosto tekmovali v štirih sta-
rostnih kategorijah, in sicer 
do 65 let, od 66 do 70 let, od 
71 do 75 let in nad 75 let.
Kljub tekmovalnemu duhu 
pa sta bila namesto rezulta-
tov znova v ospredju prijet-
no druženje in poudarjanje 
aktivnega življenja tudi v 
starosti.

Gorenjski upokojenci so 
se pomerili v plavanju
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DVORIŠČNA IN GARAŽNA VRATA, ZAPORNICE, OGRAJE , KONTROLA PRISTOPA ...

041 812 178
info@dorman.si
www.dorman.si

DORMAN d.o.o.,
Zaprice 10, 1240 Kamnik

DOM KULTURE KAMNIK

Sobota, 1. septembra, od 10. do 17. ure
Avdicija za statiste v celovečernem filmu

Kamnik bo septembra in oktobra prizorišče snemanja celovečernega 
filma, ki ga režira Andrej Košak. Ekipa za snemanje potrebuje statiste 
in vsi, ki bi želeli nastopiti v filmu, vabljeni na avdicijo. 

Sobota, 1. septembra, ob 18. uri, Galerija Doma 
kulture Kamnik

Odprtje likovne razstave akademske slikarke Nine Kočar:  
Jaz sem / ti si / mi smo / I am / you are / we are

Vstop prost!

Torek, 4. septembra, ob 20. uri, Klub Kino dom

Radio Slovenija: Ljubezen v gumbnici
Pogovorna oddaja o prepletanju nesnovne kulturne dediščine z gosti, 
prenos oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi v živo iz Kluba 
Kino dom

Vstop prost!

Četrtek, 6. septembra, ob 19. uri, Velika dvorana Doma 
kulture Kamnik

Leonida in Albert Mrgole: Trenutki, ki štejejo v vzgoji
Predavanje
Vstop prost! Obvezen prevzem brezplačnih vstopnic.

Torek, 18. septembra, ob 18. uri, Galerija Doma 
kulture Kamnik

Odprtje razstave grafik akademskega umetnika Mihe Eriča
Likovna razstava
Vstop prost!

Prireditve v septembru
ARBORETUM VOLČJI POTOK

Nedelja, 2. septembra, dogodek v parku

Čarobni dan
Ni zaključka poletnih počitnic brez tradicionalnega Čarobnega dneva 
v Arboretumu. Da bo lažje sesti v šolske klopi, vas v Arboretumu čaka 
dan, poln nepozabnih doživetij za vso družino. Več informacij o do-
godku in prijavah najdete na spletni strani Arboretuma www.arbore-
tum.si v zavihku dogajanje/prireditvenik. Sezonske vstopnice za Ča-
robni dan ne veljajo.

Sobota, 8. septembra, od 9. do 10. ure,  
steklenjak z metulji

Tropski metulji, strokovno vodenje
V Arboretumu poteka razstava tropskih metuljev. Vsi, ki želite kaj več 
izvedeti o teh lepih žuželkah, ste vljudno vabljeni na voden ogled. 
Plača se vstopnina v park. Vodenje je brezplačno. Obvezna prijava do 
petka na prireditve@arboretum.si.

Nedelja, 9. septembra, od 11. do 12. ure,  
otroško igrišče

Morski junaki, otroška delavnica
Na fotografijah si bomo ogledali vse kite, ki so razstavljeni v parku. 
Sledi slikanje kitov na format A3. Plača se vstopnina v park. Delavnica 
je brezplačna. Obvezna prijava do petka, 7. septembra, na priredi-
tve@arboretum.si.

Sreda, 12. septembra, od 10. do 11. ure pristava

Zdravljenje z vrtom – predstavitev projekta Erasmus+, 
strokovno predavanje 

Na predavanju vam bomo predstavili evropski projekt Erasmus+ Z 
naravo do medsebojnega razumevanja. Predavanje je brezplačno. 
Plača se vstopnina v park. Obvezna prijava do ponedeljka, 10. sep-
tembra, na prireditve@arboretum.si.

Sobota, 15. septembra, od 10. do 11. ure, otroško igrišče

Mozaiki iz kamenčkov, otroška delavnica
Mozaiki so slike, ki so izdelane iz barvnih koščkov najrazličnejših ma-
terialov. Na delavnici bomo domišljiji pustili prosto pot in iz kamenč-
kov različnih velikosti, oblik in barv ustvarjali slike. Plača se vstopnina 
v park. Delavnica je brezplačna. Obvezna prijava do petka, 14. sep-
tembra, na prireditve@arboretum.si.

ZAVOD MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK –  
PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTER LJUBLJANA

Petek, 7. septembra, ob 9. uri, MC Kotlovnica

Skupina za samopomoč Marjetice vabi na izlet po Solčavski 
panoramski cesti

Start na parkirišču pri MC Kotlovnica – Dom kulture Kamnik, za pre-
voz uporabljamo osebne avtomobile. Obvezne predhodne najave na 
info@kotlovnica.si. Udeležba je brezplačna.

Petek, 7., 14., 21. in 28. septembra, ob 13.40,  
OŠ Marije Vere

The Producers
Osnovnošolska delavnica ustvarjanja in organiziranja dogodka.  
Udeležba je brezplačna.

Petek, 7., 14., 21. in 28. septembra, ob 14.40,  
OŠ Marije Vere

Verine ustvarjalne delavnice
Osnovnošolska ustvarjalna delavnica svetlobe in zvoka. Udeležba je 
brezplačna.

Nedelja, 9., 16., 23. in 30. septembra, ob 16. uri,  
MC Kotlovnica

Improigrarije
Delavnica priprave impro nastopa. Udeležba je brezplačna.

Petek, 14. septembra, ob 9. uri, MC Kotlovnica

Skupina za samopomoč Marjetice vabi na pohodništvo  
v Dolomite

Start na parkirišču pri MC Kotlovnica – Dom kulture Kamnik, za pre-
voz uporabljamo osebne avtomobile. Obvezne predhodne najave na 
info@kotlovnica.si. Udeležba je brezplačna.

Petek, 21. septembra, ob 9. uri, MC Kotlovnica

Skupina za samopomoč Marjetice vabi na izlet v Gozd – 
zavetišče v Gozdu – ali na Šenturško goro

Start na parkirišču pri MC Kotlovnica – Dom kulture Kamnik, za pre-
voz uporabljamo osebne avtomobile. Obvezne predhodne najave na 
info@kotlovnica.si. Udeležba je brezplačna.

TERME SNOVIK

Sreda, 5. septembra, ob 17. uri, Bosonoga pot pri 
Termah Snovik

Predstavitev bosonoge poti in Kneippovih oblivov
Predstavitev bo vodila Tina Kregar, trenerka po Kneippu in diplomira-
na fizioterapevtka.

Sobota, 8. septembra, in nedelja, 9. septembra,  
ob 17. uri, Terme Snovik

Vikend odprtih vrat v Srcu Slovenije – Terme Snovik
V Termah Snovik bo potekala predstavitev zdravega načina življenja 
po Kneippu, vodena hoja po bosonogi poti in Kneippovi oblivi. Poleg 
tega tudi izdelava naravnega mila, ustvarjalnica za otroke in vodne 
vragolije na bazenu.

Sreda, 12. septembra, ob 16. uri, Terme Snovik

Izdelava dišeče masažne ploščice
Na delavnici boste spoznali, kako izdelati dišečo masažno ploščico z 
naravnimi sestavinami. Potrebne so predprijave na events@terme-
-snovik.si oz. na 01 83 44 109.

DRUŠTVO ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA PODEŽELJA

Petek, 7. septembra, in sobota, 8. septembra, od 9. do 
18. ure, Dom kulture Kamnik, samostan Mekinje, 
mesto Kamnik

Festival LAS 2018
Festival slovenskih lokalnih akcijskih skupin (LAS) 2018 bo na stro-
kovnem posvetu o vrednotenju strategij lokalnega razvoja združil več 
kot sedemdeset strokovnjakov iz osmih evropskih držav. Z vsemi ču-
tili bomo okusili okuse Kamnika in območja LAS Srce Slovenije ter se 
v soboto predstavili na Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

KUD HIŠA KERAMIKE

Petek, 7. septembra, od 14. do 19. ure, sobota,  
8. septembra, od 10. do 13. ure in od 14. do 19. ure in 
nedelja, 9. septembra, od 10. do 13. ure

Vikend odprtih vrat za družine
Vabimo vas na prijetno druženje, kjer se boste lahko brezplačno pre-
izkusili v ročnem oblikovanju gline. Hkrati pa vam bomo predstavili, 
kaj in kako delamo v naši Hiši keramike.

ZASEBNI VRTEC ZARJA

Četrtek, 13. septembra, Arboretum Volčji Potok

Razstava nagrajenih del likovnega natečaja Raziskujemo 
senzoriko 2018 – Čutim veter

Razstava bo na ogled do 13. oktobra.

TD KAMN'K

Nedelja, 2. septembra, ob 14. uri, na Budnarjevi domačiji

Izdelava punčk iz sivke v stilu narodnih noš
Tokrat bomo navdih za šivanje punčk iz sivke jemali od prihajajočih 
Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine. Dobrodošli vsi s spretni-
mi in manj spretnimi prsti.

Koledar prireditev pripravlja: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, 
tel.: 01 831 82 50, prireditve.kamnicanka@gmail.com

Številne druge prireditve v občini Ka-
mnik najdete na uradni spletni strani 
Občine Kamnik www.kamnik.si/ pod rub-
riko Kam v septembru? ter na spletni 
strani Zavoda za turizem in šport v obči-
ni Kamnik www.visitkamnik.com.

Tunjice – Člani Sadjarsko-
-vrtnarskega društva Tunji-
ce pripravljajo tradicionalni 
dan odprtih vrat svojega 
društva in ob tem vabijo v 
soboto, 8. septembra, med 
9. in 16. uro v društveni sa-
dovnjak starih sadnih sort, 
ki so ga pred nekaj leti ure-
dili na zemljišču na Prevali v 
Tunjicah (tik ob cesti proti 
Komendi). J. P. 

Dan odprtih vrat 
tunjiškega sadovnjaka

Radomlje – Člani Turističnega društva Radomlje vabijo na 
jesensko garažno razprodajo, ki bo v soboto, 22. septembra, 
med 10. in 16. uro, namenjena pa je vsem, ki verjamejo, da 
stvari morajo krožiti, tistim, ki obožujejo stare stvari z zgod-
bo, in tistim, ki v vsaki stvari vidijo potencialno uporabno reč. 
Rabljene osebne predmete bodo prodajali, kupovali, menjali 
ali podarjali pred Kulturnim domom Radomlje (na sliki), v 
primeru dežja pa bo dogodek prestavljen na 29. september. 
Če želite na garažni razprodaji svoje rabljene predmete raz-
staviti tudi sami, se prijavite na naslov td.radomlje@gmail.
com. Število mest je omejeno. J. P. 

Jesenska garažna razprodaja v Radomljah

                        + poštnina

Avtorica je malce 
šaljivo zapisala: 
»Bolje preprečiti, kot 
škropiti.“ Del knjige je 
namenjen preventivi 
(krepitvi rastlin) - kaj 
narediti, da rastline ne 
bodo zbolele. Drugi 
del pa obravnava 
varstvo vrtnin na 
naraven način. Ko se 
pojavijo težave, pa so 
pomembni  napotki za 
domačo pripravo ali pa 
nakup eko pripravkov, 
biotičnih pripravkov, 
bio stimulatorjev,.... 
V knjigi najdemo 
odgovor za vse 
težave, ki nas pestijo 
na vrtu.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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Naravno 
varstvo vrtnin

 

Miša Pušenjak 

224 strani, 170 x 235 mm, mehka vezava 19
EUR
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ZAHVALA

Utihnil je tvoj glas,
obstalo je tvoje srce,
in čeprav zdaj v grobu spiš,
z nami kakor prej živiš.

V 68. letu nas je po hudi bolezni 
mnogo prezgodaj zapustila draga 
mami, mama in tašča

Marjeta Jerman
iz Kamnika, Klavčičeva 6

Iskreno se zahvaljujemo vsem prijateljem, sosedom, 
sorodnikom in znancem za izrečeno sožalje, stisk roke, 
topel objem, darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste 
ji v tem težkem letu stali ob strani in jo pospremili na 
njeni zadnji poti ter jo ohranili v svojem srcu.

Žalujoči vsi njeni
Avgust 2018

ZAHVALA

Utrujen od bolezni je zaspal 
naš dragi oče, dedi, tast,
stric in brat

Avgust Žagar
20. 8. 1943–22. 7. 2018  

iz Kamnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, 
prijateljem, sodelavcem in sosedom za izrečena soža
lja. Posebna zahvala stricu Ivanu in njegovi ženi, ki sta 
nam pomagala med boleznijo in stala ob strani. Hvala 
za spremstvo, sveče in vsem, ki se ga boste spominjali.

Žalujoči: Renata in Klara z družinama

ZAHVALA

Ko pošle so ti moči, 
zaprla trudne si oči. 
In čeprav spokojno spiš, 
z nami še naprej živiš. 

V 90. letu nas je za vedno  
zapustila naša draga mama, 
babica, sestra, teta in tašča 

Leopoldina Leskovec
iz Kamnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, znancem, našim sodelavcem in njenemu 
 kolektivu ZD Kamnik za izrečeno sožalje, podarjeno 
cvetje, sveče in darove za sv. maše. Zahvaljujemo se 
vsem v domu starejših občanov Kamnik za vso skrb, ki 
so jo naši mami namenili v zadnjih mesecih življenja. 
Za lep pogrebni obred se zahvaljujemo gospodu župni
ku, pevcem kvarteta Grm in trobentaču. Hvala vsem, ki 
ste jo spremljali na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni
Kamnik, avgust 2018

ZAHVALA

Kdo si ti, o Bog,
in kdo sem jaz?
(Frančišek Asiški)

V 90. letu se je poslovila naša 
mama, babica in prababica

Jožefa - Pepca  
Homšak

iz Motnika

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in znan
cem za izrečena sožalja in tople stiske rok. Zahvala gre 
tudi za darovane svete maše, prispevke za cerkev in 
 druge darove. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti. Posebna zahvala velja Marici, Milanki, Katji, 
Tinetu, Slavku in Romanu za vso pomoč in tolažbo, oseb
ju Doma počitka Kamnik, župniku Nikolaju Štolcarju za 
opravljen pogrebni obred, bolnišničnemu duhovniku 
Danijelu Volavšku za podelitev zadnjega zakramenta ter 
tudi gospe Marinki Mošnik za sočutne poslovilne bese
de, pevcem in praporščakom. 

Vsi njeni
Kamnik, Motnik, Komenda, Maribor

ZAHVALA

V 81. letu se je od nas poslovil 
naš dragi 

Rudolf  
Magerle 

iz Duplice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sodelavcem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, 
vsak stisk roke, topel objem, darovano cvetje in sveče. 
Zahvaljujemo se tudi zdravstvenemu osebju UKC – kar
diološki oddelek. Hvala tudi gospodu župniku, pevcem 
in trobentaču za občuteno glasbo.

Žalujoči vsi njegovi
Avgust 2018

V 90. letu starosti je svojo življenjsko pot sklenila

Leopoldina Leskovec 
- Poldka

upokojenka Zdravstvenega doma Kamnik

Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Kolektiv Zdravstvenega doma Kamnik
Kamnik, avgust 2018

ZAHVALA

Vsi, ki ste žejni,
vsi utrujeni,
pridite k vodi,
potopite srce v Me.
Bolečina in žalost
se izpereta
v valovih neskončnih
božjega usmiljena.

V starosti 67 let nas je mnogo prezgodaj zapustil  
naš dragi mož, brat, oče in stari oče

 

Marjan Razpotnik 

iz Duplice pri Kamniku

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, župljanom in članom Marijinega dela za izre
čena sožalja, oporo, objeme in molitve.
Hvala gospodu župniku, pevcem in ministrantom ter 
vsem, ki ste bili ob nas v tem težkem obdobju.
Hvala tudi reševalni ekipi iz Simonovega zaliva ter ne
znani priči, ki je prva opazila Marjanovo stisko.

Ati, hvala za vse, kar si bil, vedno boš z nami!

Žena Marjana, hči Darija ter sinova Simon in Matej  
z družinama

www.pogrebnik.si

DEŽURNE SLUŽBE:
JAVNI VODOVODNI SISTEM: 041 616 087
JAVNA RAZSVETLJAVA: 031 407 047
ODPADNE VODE: 041 326 256
POGREBNA SLUŽBA: 041 634 948
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST: 031 625 524

KPK

24 UR NA DAN

Merilo naše uspešnosti je  
zadovoljstvo naših uporabnikov.

KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK D.D., CANKARJEVA CESTA 11, KAMNIK

ZAHVALA

Vsi, ki ste me ljubili,
ne glejte na življenje, 
ki sem ga končala,
temveč na to, 
ki sem ga začela. 

V 62. letu starosti se je poslovila 
od nas draga žena, mami, babi, 
sestra, teta in hči

Nada Jenc
iz Podgorja pri Kamniku

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
znancem, sosedom za nesebično pomoč, izrečena so
žalja, darovane prispevke za cerkev, maše in cvetje ter 
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Poseb
na zahvala patru Lavrenciju in gospodu župniku Luki 
Demšarju za lepo opravljen obred. Zahvala tudi pevcem, 
komunalnemu podjetju, osebju ambulante splošne me
dicine, posebno dr. Damjani Plešnar Cvirn in osebju od
delka za gastroenterologijo, Japljeva 2 v Ljubljani. 

Žalujoči vsi njeni
Avgust 2018

Jasna Paladin

Kamnik – Ta največji etnolo
ški festival v Sloveniji je s 
pestrim odrskim dogaja
njem, povorko in sejemsko 
ponudbo pravi zalogaj za 
organizatorje in cestnim za
poram se tudi letos ne bo 
mogoče izogniti.

»Letos bodo te še nekoliko 
obširnejše kot prejšnja leta, 
saj se bo zaradi gradbenih 
del na Glavnem trgu glavno 
odrsko dogajanje preselilo 
na Trg prijateljstva (za Obči
no Kamnik). Vsem prebival
cem mestnega središča kot 
tudi vsem ostalim občanom 
se opravičujemo za vse mo
rebitne nevšečnosti in jih 
prosimo za razumevanje. 
Za prometno varnost bodo 
skrbeli reditelji. Ob tem vse 
vljudno prosimo za upošte
vanje njihovih navodil, za 
razumevanje in potrpežlji

vost v prometu,« sporočajo 
iz Zavoda za turizem, šport 
in kulturo Kamnik.
Od 3. do 9. septembra bo v 
celoti zaprto parkirišče na 
Frančiškanskem trgu. Od 
prihodnje srede oz. četrtka 
pa vse do ponedeljka, 10. 
septembra, bodo zaprta 
parkirišča za kavarno Vero

nika, pri Parku Evropa, na 
Glavnem trgu, pri kultur
nem domu, za policijo, za 
občino (pri Graditelju), na 
Trgu Prijateljstva in na tr
žnici. V času zapor bo 
dvižni stebriček na Kolod
vorski ulici in obeh straneh 
Šutne spuščen. V nedeljo 
bodo v času povorke (oz. 
od 14. do 17. ure) zaprte 
tudi ceste in ulice, po kate
rih se bodo sprehodili ljud
je v narodnih nošah.
Več o prometnih zaporah v 
času prireditve na spletni 
strani narodnenose.si.

Cestne zapore v času 
Dnevov narodnih noš

Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine 
prinašajo nekaj cestnih zapor, ki pa bodo zaradi 
gradbenih del na Glavnem trgu še nekoliko 
obširnejše.

Več o zaporah prometa v času 48. Dnevov 
narodnih noš in oblačilne dediščine je 
objavljeno na spletni strani organizatorjev 
narodnenose.si.
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ZA 9.990 €*

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si

peugeot.si
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 129 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 
do 0,00171 g/km. Število delcev: od 0,0123 do 20,14. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active 1,2 PureTech 82 STT EURO 6.2, siva hurricane barva - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v 
ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji 
omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 07.08.2018 znaša 8% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na 
osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.816 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje 
dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Ponudba velja do 31. 12. 2018.

ZA 12.990 €*
Z AVTOMATSKO KLIMO

Cvetka Slapnik

Češnjice v Tuhinju – Poleg 
veteranov in veterank so se 
srečanja udeležili tudi go-
stje, in sicer poslanec držav-
nega zbora Matej Tonin, 
predsednik komisije za vete-
rane regije Ljubljana III Ja-
nez Vidic, podžupan Občine 
Kamnik Matej Slapar, pred-

sednik GZ Kamnik Tomaž 
Zabavnik in poveljnik GZ 
Kamnik Gašper Baloh. Sre-
čanje se je začelo s predajo 
prapora veteranov GZ Ka-
mnik. Veterani PGD Nevlje 
so za eno leto prapor predali 
veteranom PGD Zgornji Tu-
hinj. Gasilci veterani se z 
omenjenim praporom ude-
ležijo gasilskih prireditev in 
parad, ki potekajo v naši zve-
zi, prav tako se z njim udele-
žujejo pogrebov. 
Na srečanju je potekalo tudi 
tekmovanje. Kljub deževne-
mu vremenu je nastopilo 25 
ekip (ekipo sestavljajo trije 
veterani/veteranke). Sledilo 
je še tekmovanje posame-
znikov, ki se ga je udeležilo 
22 veteranov in veterank. 
Tekmovanje je bilo sesta-

vljeno iz gasilsko-športnih 
disciplin. Tekmovalci so 
morali z vedrovko izbiti tar-
čo, treba je bilo razviti C-cev, 
metati reševalno vrv, metati 
pikado, zbijati piramido z 
žogicami in metati obroče 
na ročnik. Ob koncu tekmo-
vanja so najboljše ekipe pre-
jele pokale in najboljši posa-
mezniki medalje. 

Vzdušje na 15. srečanju vete-
ranov in veterank je bilo pri-
jetno kljub dežnim kapljam. 
Seveda pa ni manjkalo niti 
tekmovalnega duha in boja 
za točke in sekunde. Z željo 
po zdravju, nadaljnjem 
medsebojnem povezovanju 
in uspešnem delu še naprej 
se je prijetno druženje zak-
ljučilo. 
Poudariti je treba, da je vlo-
ga veteranov in veterank ne-
pogrešljiva v društvih, pred-
vsem pri spodbujanju mla-
dega kadra, pri svetovanju 
ter moralni podpori, da mla-
di začutijo potrebo po vklju-
čitvi v gasilske vrste. Po-
memben pa je tudi družabni 
vidik udejstvovanja, pri če-
mer se prijetno združi s ko-
ristnim.

Druženje gasilcev 
veteranov
V petek, 24. avgusta, je na športnem igrišču v 
Češnjicah v Tuhinju potekalo 15. srečanje 
veteranov in veterank Gasilske zveze Kamnik. 
Srečanja se je udeležilo 96 veteranov in veterank 
iz desetih društev.

Srečanje je bilo priložnost predvsem za druženje, pa tudi 
tekmovanja. / Foto: Cvetka Slapnik, PGD Zgornji Tuhinj

Jasna Paladin

Snovik – Če kdaj, potem se 
člani Turističnega društva 
Tuhinjska dolina ob svoji 
tradicionalni etnološki pri-
reditvi deževnega vremena 
niso ustrašili letos, saj so za 
dogodek prvič imeli na voljo 
velik prireditveni šotor, ki 
jim je minuli konec tedna 
prišel še kako prav.
Kljub dežju so tako lahko iz-
peljali ves zastavljeni pro-
gram. V soboto so pripravili 
tržnico z lokalnimi izdelki 
in delavnice, na katerih so 
izdelovali cvetje iz krep pa-
pirja, sivkine šopke in na-
ravno milo. Za večerni pro-
gram pa so s komedijo Pridi 
gola na večerjo poskrbeli 
igralci Dramske skupine 
Ku l turno -umetn i škega 
društva Ivana Cankarja iz 
Šmartnega v Tuhinju.
Nedelja je bila v znamenju 
osrednje etnološke priredi-
tve, ki je bila letos posvečena 
lokalni kulinariki oz. Oku-
som Tuhinjske doline. Kaj 
vse so pripravili za obiskoval-
ce in katere so tiste značilne 

jedi, s katerimi se ponašajo 
Tuhinjci, nam je povedala 
Manja Žebaljec. »Letošnjo 
prireditev smo razdelili v dva 
sklopa. Prvega smo namenili 
t. i. delovni hrani, torej je-
dem, ki so jih pripravili ob 
kmečkih opravilih, drugega 
pa praznični kulinariki, 

predvsem žegnanski nedelji 
oz. smajni, kot rečemo mi, 
in ohceti. Med sladicami mo-
ramo omeniti bobe oziroma 
krofe in flancate, pri ostalih 
jedeh pa pri nas prevladuje 
suho meso, saj včasih niso 
imeli hladilnih skrinj in so 
meso lahko ohranili le tako, 
da so ga posušili. Pri vseh 
teh jedeh, ki jih želimo 
predstaviti obiskovalcem, se 
vračamo približno pol stole-
tja nazaj, ampak moram po-
udariti, da vso to hrano, ki jo 
bomo danes predstavili kot 
dediščino, v Tuhinjski dolini 
pripravljamo tudi danes. Le 
pri določenih stvareh jo malo 
posodobimo,« nam je pove-
dala in znova poudarila, kako 
zelo pomembno se jim zdi 
ohranjati dediščino, zato 
bodo tradicionalno etnološko 
prireditev nadaljevali tudi v 
prihodnje.

Od ričeta do krhlove vode
Tudi letos so pri izvedbi prire-
ditve sodelovali domačini iz 
Tuhinjske doline, in medtem 
ko so bili moški bolj zadolženi 
za sceno, so bile gospodinje za 
kuho in peko. Jedi, kakršne so 
postregli ob mlačvi, sta pripra-
vili tudi Fani Baloh iz Zgornje-
ga Tuhinja in njena hči Joži 
Hribar iz Srednje vasi – ričet z 
domačimi suhimi rebrci, pro-
seno danko, krompirjevo sola-
to, krhlovo vodo iz suhega sad-
ja, flancate, črno kavo (projo), 
za žejo in domače žganje. 
Vse jedi je bilo mogoče tudi 
pokusiti, med obiskovalci in 
povabljenimi gosti pa je bil 
letos tudi etnolog dr. Janez 
Bogataj, ki je pohvalil nabor 
jedi, spomnil na uspešen pro-
jekt Okusi Kamnika in pou-
daril, kako pomembno je, da 
poznamo svojo kulinarično 
dediščino.

Okusi Tuhinjske doline
Letošnja, že 13. etnološka prireditev v Termah Snovik je bila posvečena kulinariki in značilnim jedem 
Tuhinjske doline, kakršne so gospodinje pripravljale ob kmečkih opravilih in praznikih.

Nekaj tuhinjskih jedi sta pripravili tudi Fani Baloh in Joži Hribar. / Foto: Jasna Paladin

Vse predstavljene jedi je bilo na koncu mogoče tudi 
pokusiti. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Tunjice – Holistični center 
zdravja Zdravilni gaj Tunji-
ce letos praznuje dvajset let 
delovanja. Ob tej priložnosti 
bodo v soboto, 8. septembra, 
pripravili celodnevno zani-
mivo dogajanje.
Ob 11. uri, 12.30 in ob 17. uri 
bodo pripravili brezplačen 
obisk Zdravilnega gaja, v ka-

terem so izmerili več ener-
getskih centrov. Ob 12. in 13. 
uri ter ob 15.30 bo brezplač-
na terapija s sistemom Tun-
gaj transformer, inovacijo, 
ki je v tujini prejela že vrsto 
nagrad. Ob 14., 15. in 16. uri 
pa pripravljajo zdravilno 
meditacijo, vaje z gongom 
in jogo z voditeljico Lorraine 
Watts (ta program bo v 
angleščini).

Naravni zdravilni gaj 
Tunjice praznuje

Prihodnjo soboto bodo praznovali dvajsetletnico 
delovanja.


